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ِءادْهِْالَا

ٍدَّمَُحم انِِّیبَن  انِدِّیَس َو  یِلا 

انالْوَم یِلا  َنیِّیبَّنلا َو  ِمَتاخ  ِهّللا َو  ِلوُسَر 

ِهَعِْضب یِلا  َنینِمْؤُْملا َو  ِریمَا  ٍِّیلَع  َنیدِّحَوُْملا  َیلْوَم  َو 

ْيَدِّیَس یِلا  َنیَملاْعلا َو  ِءاِسن  ِهَدِّیَس  ِِهْبلَق  ِهَجَْهب  یفَطْصُْملا َو 

ِهَعْسِّتلا ِهَِّمئَْالا  َیِلا  ِْنیَسُْحلا َو  ِنَسَْحلا َو  ِْنیَْطبِسلا ، ِهَّنَْجلا ، ِلْهَا  ِبابَش 

ِمُولُع ِثِراو  َنیضَرَْالا َو  ِیف  ِهّللا  ِهَّیَِقب  امَّیِسال  ِْنیَسُْحلا  ِْدلُو  ْنِم  َنیمَّرَکُْملا  َنیموُصْعَْملا 

 ، ِنیّدلا ِِملاعَم  ِِضئارَْفلا َو  ِءایْحِِال  ِرِخَّدُْملا  ِهَمَلَّظلاِِرباد َو  ِعْطَِقل  ِّدَعُْملا  َنیلَسْرُْملا ، ِءاِیْبنَْالا َو 

َّزِعُم ایَف  َفیرَّشلا  ُهَجَرَف  یلاعَت  ُهّللا  َلَّجَع  ِنامَّزلا  ِرْصَْعلا َو  ِبِحاص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا 

انَّسَمْدَقِءامَّسلاَو ِضْرَْالا  َْنَیب  ُلِصَّتُْملا  ُبَبَّسلااَهُّیَاِءادْعَْالا  َلِذُمایَوَءاِیلْوَْالا 

ٍهَعاِضِبب اْنئِج  َِکقاِرف َو  َِکتَْبیَغ َو  یف  َّرُّضلا  اَنَلْهَا  َو 

َکِّنَم َو ْنِم  َْلیَْکلا  اََنل  ِفْوَاَف  َِکتَّبَحَم  َِکئالِو َو  ْنِم  ٍهاجُْزم 

َْکنِم ٍهَمْحَر  ِهَرْظَِنب  اْنیَلَع  ْقَّدَصَت  َِکلْضَف َو 

َنینِسْحُْملا َنِم  َکیَرن  ّانِا 

(4)
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میرک نآرق  لک  ظفاح  رّسفم و  یلعزخ  هّللا  تیآ  ترضح  هیدییأت  نتم 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

لئاسو اـب  .دـننآ  ناـهاوخ  نارود  نآ  مدرم  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  ون  ون  ییاـه  هتـساوخ  ناـمز  رتسب  رد  ینعی  تسا  یناـبز  ار  یناـمز  ره 
نامرآ يرگید  رد  کیره  يراذگرثا  اه و  ندمت  فالتخا  اب  زورما  دوش و  یم  فعاضم  اه  هتساوخ  هقباس  یب  ياه  هناسر  یتعنص و 
ضرف اهراجنه  نیا  ربارب  رد  هتخاـسدوخ  زوسلد  دارفا  نارود و  نارکفتم  رب  دـبای  یم  روهظ  عونتم  ياـه  هتـساوخ  نوگاـنوگ و  ياـه 

اب ییاـبطابط  همـالع  شریدـغلا و  اـب  ینیما  همـالع  هک  هنوـگ  ناـمه  دـننک  رپ  ار  ـألخ  نیا  دـندنبب و  مکحم  ار  تمدـخ  رمک  اـت  تسا 
رتکد ياقآ  بانج  .داد  دـشر  دـناشن و  نارگـشهوژپ  نیا  هرفـس  رـس  رب  تفرگ و  تسد  دـیاب  ار  ناوج  لـسن  ناـیم  نیا  رد  .شنازیملا 

ار نارسفم  دنمشزرا  راثآ  هتفرگ و  هدهعب  ار  راک  نیا  یهلا  لضف  هب  ناوج  ریسفت  ینآرق  هسسؤم  هریدم  تئیه  سیئر  ینوتـسیب  دمحم 
ینایب هداس و  ینابز  اب 

(5)
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رد ار  عبانم  هک  یعوضوم  رد  یباتک  نتـشون  هب  ار  نانآ  نیا  رب  هوالع  هداد  رارق  ناوج  لـسن  راـیتخا  رد  تادـیقعت  زا  هتـساریپ  نیریش ،
ناشراثآ ندوب  دـنمفده  راکتـشپ و  راـک و  زا  میتشاد ، یهاـتوک  رادـید  روکذـم  هسـسؤم  زا  .دـنک  یم  توعد  هداد  رارق  ناـشرایتخا 

لحارم رد  هکنآ  دـیما  هب  .مراتـساوخ  ناـشیارب  ینوزفا  قـیفوت  رتـشیب و  هضاـفا  ناـنم  دـنوادخ  زا  دـش ، رو  هلعـش  منیـسحت  باـجعا و 
.دوش هداشگ  ناشیورب  یعیسو  ياهرد  یمالسا  فراعم  زا  مه  يریسفتریغ 

 . نیملاعلا بر  نیمآ 

یناثلا 1425 عیبر   21

دادرخ 1383  21

یلعزخ مساقلاوبا 

(6)
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همدقم

 . نیقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلا  َنیِرفاْکلا َو  ِمْوَْقلا  یَلَع    ِ هّللا ُهَنَْعل  َو  َنیرِهاّطلا ، ِهِلا  ٍدَّمَُحم َو  یلَع    ُ هّللا یَّلَص  َو  نیَملاْعلا ، ّبَر  ِهِّللُدْمَْحلَا 

هک دشاب ، یم  ناسنا  ّتیناسنا  یّقرت  یلاعت و  جوا  بولطم و  لامک  هب  ندیسر  مهم  ياهروحم  زا  یکی  میراد ، ور  شیپ  رد  هک  یثحبم 
هدوب ّقح  ترـضح  ِماظع  ءایبنا  يالاو  فادها  زا  نیا  و  دهد ، یم  ریـس  ّتیمدآ  بولطم  لامک  هب  ار  ناسنا  نآ ، شزرااب  دراوم  هب  ملع 
لئان ناشدوخ  سّدقم  نامرآ  فادـها و  هب  قیرط  نیا  زا  ات  دنـشاب  یم  اه  ناسنا  یلاعت  يارب  نآ  ندـناسر  ندرک و  هدایپ  هب  رومأم  هک 

دنمدرخ نابحاص  بدا و  ملع و  نید و  ناگرزب  نادنمشیدنا ، اتسار ، نیا  رد  هک  دشاب  یم  ادخ  تخانـش  تفرعم و  ِثحبم  نآ  دنیآ و 
ثحب نینچ  هرابرد  شاکنک  قیقحت و  یـسررب و  دسر  یم  رظن  هب  اما  .دنا  هتـشاگن  یفلتخم  ياهباتک  تالاقم و  نآ  نوماریپ  ملق ، ِلها 

ههرب نیا  رد  یّمهم ،

(7  ) همدقم
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.دشاب رثؤم  ناوج  لسن  تیاده  رد  دنک ، یم  دادیب  مالسا  هدروخ  مسق  نانمشد  یگنهرف  مجاهت  هک  نامز  زا 

شتـسرپ ار  دوخ  يادخ  دناوت  یم  یتقو  ناسنا  کی  .دوش  یم  بوسحم  يرـشب  تایح  رد  ّمهم  تالوقم  زا  یکی  یهاگآ ، تخانش و 
.دشاب هتشاد  يدنوادخ  سّدقم  تحاس  زا  لماک  یفاک و  یهاگآ  تفرعم و  هک  دیامن 

رهطم و حور  هب  اصوصخم  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  راوگرزب  تارـضح  هبیط  حاورا  هب  ار  ینآرق  ياـه  شـالت  لـیبق  نیا  باوث 
یلع جاح  موحرم  مراوگرزب  ردپ  یهلا و  نیسح  مدیهش  ردارب  كاپ  حور  مالسلااهیلع و  ارهز  همطاف  يربک  هقیدص  ترضح  كرابم 

.میامن یم  میدقت  هر )  ) یهلاربکا

یهلا دمحم 

یسمش لاس 84  كرابملا  ناضمر 

یسانشادخ ( 8)
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یسانشادخ يارب  نآرق  دومنهر 

رشب هار ، نیرت  هاتوک  نیرت و  بولطم  نکمم و  تروص  نیرتهب  هب  دناوت  یم  فرعم  نیرت  یلاع  نیرت و  گرزب  ناونع  هب  میرک  نآرق 
، يداصتقا یـسایس و  یعامتجا و  یگداوناـخ و  يدرف و  زا  معا  يداـقتعا ، یناـبم  یماـمت  رد  .ددرگ و  نومنهر  یقیقح  تفرعم  هب  ار 

َّنِا : » دیامرف یم  نینچ  نیا  شکرابم  تایآ  زا  یکی  یلجتاب  ُُهلالَج ) َّلَج   ) هّللا هفرعم  باب  رد  نآرق  .دشاب  هتشاد  ار  يرگنشور  نیرتهب 
ٍءام ْنِم  ِءامَّسلا  َنِم    ُ هّللا َلَْزنَا  ام  َساّنلا َو  ُعَْفنَی  اـِمب  ِرْحَْبلا  ِیف  یتَّلَا  ِکـْلُْفلا  ِراـهَّنلا َو  ِلـْیَّللا َو  ِفـالِتْخا  ِضْرَْـالا َو  ِتاومَّسلا َو  ِْقلَخ  یف 

« َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ٍتایآَال  ِضْرَْالاَو  ِءامَّسلا  َْنَیب  ِرَّخَسُْملا  ِباحَّسلاَو  ِحایِّرلا  ِفیرْصَت  ِهَّباد َو  ِّلُک  ْنِم  اهیف  ََّثب  اِهتْوَم َو  َدَْعب  َضْرَْالا  ِِهب  ایْحَاَف 
(1).

(9  ) یسانشادخ يارب  نآرق  دومنهر 
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هک هچنآ  رد  و  دننایرج ، رد  مدرم  دوس  هب  ایرد  رد  اه  یتشک  و  زور ، بش و  فالتخا  نیمز و  اه و  نامـسآ  تقلخ  رد  هک  یتسرد  هب 
نآ رد  هدنبنج  عون  ره  زا  و  دزاس ) یم  هدنز  شگرم  زا  دعب  ار  نیمز  هک  وا  تمحر  ناراب  بآ  ینعی   ) دنک یم  لزان  نامـسآ  زا  ادـخ 

لّقعت هک  یمدرم  يارب  تسا  ییاه  لیلد  تایآ و  دنرّخـسم ، نیمز  نامـسآ و  هنایم  هک  ییاهربا  اهداب و  ندـنادرگ  دـنک و  یم  رـشتنم 
.دننک

اهتنا یب  تردق 

ناحبس ِّیح  تخانـش  يارب  .دشاب  یم  یتسه  ناهج  شنیرفآ  رد  لّقعت  رکفت و  قح ، ترـضح  قیقد  تخانـش  رازبا  نیرت  مهم  زا  یکی 
وا سّدقم  تقیقح  هب  یپ  دراد ، دوجو  ود  نآ  نیبامیف  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  تقلخ  هار  زا  هک  سب ، نیمه  تسه ، ناهج  قلاخ  هک 

، یتسه ناهج  تاّرذ  زا  يا  هّرذ  چیه  تفگ  دیاب  رگید  ریبعت  هب  .میربب 

یسانشادخ ( 10)

تسین و جراخ  وا  تردق  هطیح  زا  هریغ ، اهایرد و  اه و  هوک  نیمز و  نامسآ و  زا  ّمعا 

ص:10
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هک زور ، هنابـش  تاظحل  زا  هظحل  مادک  نیمز و  نامـسآ و  زا  تمـسق  مادک  .تسوا  یلازیال  تردق  ِدَی  رد  وا و  نآ  زا  تسه ، هچ  ره 
.تسا بیاغ  وا  رظن  زا  دنادرگ ، یم  ّریحتم  ار  یلقع  بحاص  ره  هک  دوش ، یم  یشان  دیشروخ  رود  هب  نیمز  تکرح  زا 

شنیرفآ ناهج  رد  رّکفت 

تاذ هب  ار  تفرعم  بحاص  ناسنا  نامـسآ ، نیمز و  رد  هدمآ  دوجو  هب  تابیکرت  هّلکـشتم و  مارجا  ینامـسآ و  تارک  هب  ندرک  هراظن 
اه و هتفه  اهزور و  اه و  تعاس  فالتخا  و  اه ، نآ  ندـش  دایز  مک و  و  زور ، بش و  رد  فالتخا  .دـیامرف  یم  نومنهر  شخب  یتسه 

یم لامش  تمس  هب  ای  یلاقتنا  تکرح  رابکی  هام  هس  ره  دوش و  یم  یشان  یلاقتنا  یعـضو و  تکرح  ود  زا  هک  لاس  نارود  رد  اه  هام 
رب لیلد  دـناوت  یمن  اه  نیا  ایآ  دوش ، یم  بجوم  ار  فلتخم  لوصف  زور و  هنابـش  رییغت  تکرح  ود  نیا  هک  بونج ، فرط  هب  اـی  دور 

درخ و نابحاص  دوش و  بوسحم  ییایربک  تاذ  هب  تفرعم 

(11  ) شنیرفآ ناهج  رد  رّکفت 
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، هدش هیبعت  لکـش  یـضیب  تروص  هب  موجن  ملاع  رد  هک  ینیمز  ایآ  دنک ؟ تیاده  یقیقح  تخانـش  هب  شنیرفآ  رد  رکفت  اب  ار  هشیدنا 
يانبم رب  يدوجوم  ره  و  هداد ، ياج  شترضح  یلازیال  تردق  رابتعا  هب  دوخ  يور  رد  نوکـس  شمارآ و  لاح  هب  ار  تادوجوم  همه 
يرپس ار  دوخ  یگدـنز  اوه ، رد  هچ  یکـشخ و  رد  هچ  اـیرد و  رد  هچ  دوخ ، هب  صوصخم  یگدـنز  دوخ و  یطیحم  تسیز  تیعقوم 

؟ دوب دهاوخن  يدنوادخ  تفرعم  تخانش و  رب  يوق  لیالد  دیامن ، یم 

تسا ّقح  یلاعت  يادخ 

ناشیا دنراد .  يدنمـشزرا  بلاج و  رایـسب  ریبعت  يدنوادخ ،  سّدـقم  تحاس  هب  یهاگآ  تخانـش و  هب  تبـسن  هر )  ) ییابطابط همّالع 
هّرذ هّرذ  زا  یلاعت  قح  ندوب  قح  تخانـش  دهد . » یم  قّقحت  ار  يدوجوم  ره  هک  یّقح  تسا و  قح  دوخ  یلاعت  يادخ   : » دیامرف یم 

تادوجوم نیرت  گرزب  نیرخآ و  ات  هتفرگ ،  تأشن  یتسه  تادوجوم 

یسانشادخ ( 12)
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هب تسا و  قح  دـنوادخ  هک  یتـسرد  هب  نآ  ٌریدَـق :  ْیَـش ٍء  ِّلُـک  یلَع  ُهَّنَا  یتْوَْملا َو  ِییُْحی  ُهَّنَا  ُّقَْـحلا َو  َوُـه  َهّللا  َّنَاـِب  َکـِلذ  « . » یتـسه
رظن زا  اـهنآ ،  رما  ریبادـت  هاـیگ و  ناـسنا و  تقلخ  تسا . » رداـق  يزیچ  ره  رب  هک  یتـسرد  هب  ار و  هدرم  دـنک  یم  هدـنز  هـک  یتـسرد 

هب دارم  دنک ،  دیدرت  اهنآ  رد  دـناوت  یمن  سک  چـیه  هک  ّتیعقاو ،  ياراد  تسا  يرما  ریبدـت ،  تقلخ و  رظن  زا  مه  ءاقب و  ثودـح و 
رد دـهد و  یم  قّقحت  ار  يدوجوم  ره  هک  یّقح  تسا ،  قح  دوخ  یلاعت  يادـخ  دـیامرفب :  دـهاوخ  یم  هکلب  تسا .  قح  دوخ  قح ، 
هک هدش  ببـس  تسا و  وا  هب  شقّقحت  يزیچ  ره  تسا و  قح  یلاعت  يادـخ  هک  نیمه  سپ  دـنک .  یم  يراج  ار  قح  ماظن ،  زیچ  همه 

(1) تسا .  قح  وا  هکنیا  زا  دنک  یم  فشک  اه  نیا  همه  دیآ و  دوجوب  نآ  رد  يراج  ّقح  هّقح ،  ياه  ماظن  هّقح و  تادوجوم  نیا 

(13  ) تسا ّقح  یلاعت  يادخ 
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تسادخ تردق  هناشن  ناسنا  تقلخ 

َنِم َلَْزنَا  ًءاِنب َو  َءامَّسلا  اشاِرف َو  َضْرَْالا  ُمَُکل  َلَعَج  يذَّلَا  َنوُقَّتَت .  ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  ْمُکَقَلَخ َو  يذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُُدبْعا  ُساّنلا  اَهُّیَا  ای  »
امـش و هک  ار  شیوخ  راـگدرورپ  مدرم !  يا  َنوُمَْلعَت :  ُْمْتنَا  ادادـْنَا َو  ِهِّلل  اوـُلَعْجَت  ـالَف  ْمَُکل  اـقْزِر  ِتارَمَّثلا  َنِم  ِِهب  َجَرْخَاَـف  ًءاـم  ِءاـمَّسلا 

انب ار  نامـسآ  شرف و  امـش  يارب  داد  رارق  ار  نیمز  هک  تسا  یئادخ  وا  و  دیوش .  راکزیهرپ  دیاش  دیتسرپب ،  دـیرفآ  ار  امـش  ناینیـشیپ 
يارب دـیناد ، یم  هکنیا  اب  سپ  دروآ .  دـیدپ  امـش  يزور  يارب  اه  هویم  بآ ،  نآ  اب  داتـسرف و  ورف  بآ  امـش  يارب  نامـسآ  زا  درک و 

 ، تسا مدرم  هب  هکرابم  هیآ  باطخ   (1) دیهدن . » رارق  کیرش  ادخ 

یسانشادخ ( 14)

امش تقلخ  نیا  دیدماین و  دوجو  هب  ناتدوخ  امش  تقیقح  رد  هک  دننادب  دنمهفب و  هک 
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هب مه  امـش  دادـجا  ءابآ و  هکلب  دـیا ،  هتفای  دوجو  ات  هتفریذـپ  تروص  يا  هفلتخم  لیلاعم  للع و  تسا .  هتفاـین  قّقحت  دوخ  يدوخ  هب 
 ، ام تردق  تمظع و  كرد  دیاش  تسا .  يدنوادخ  تردق  زا  هدمآ ،  دوجو  هب  هچنآ  ره  دنا و  هدش  قلخ  ام  تمظع  تردق و  رابتعا 

 . دراداو یقیقح  ياوقت  يراگزیهرپ و  هب  ار  امش 

دراداناوت یقلاخ  زا  ناشن  تقلخ  تمظع 

نامسآ دومن و  هدرتسگ  داد و  رارق  شرف  امـش  يارب  ار  نیمز  هک  دینک ،  هشیپ  يوقت  دیاب  دنوادخ  يارب   : » دیامرف یم  هیآ  همادا  رد  و 
رهاظ رد  هک  ینیمز  یگدرتسگ  يانخارف  رب  ناراب  شزیر  اب  و  اهربا ) مکارت   ) دتسرف یم  ورف  نآ  زا  ار  بآ  هک  میظع  یئانب  فقس و  ار 

(« . بآ دیـشروخ ،  رون  كاخ ،  حالما  كاخ ،  هلیـسو  هب   ) مینک یم  جراخ  نآ  زا  امـش  يارب  اه  هویم  تارمث و  تسا ،  شرف  دننامه 
همه نیا  هک  نیمز  نانچ  نآ  ینامسآ و  نینچ  هک  یقلاخ  يارب   : » دیامرف یم  تقلخ  دراوم  حرش  زا  دعب 

(15  ) دراد اناوت  یقلاخ  زا  ناشن  تقلخ  تمظع 
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هب رگا  هک  دراد ،  دوجو  يروآ  تریح  مظن  یتسه ،  ماظن  رد  اریز  دـیهدن .  رارق  اـتمه  کیرـش و  دراد ،  ناـهج  امـش و  يارب  تعفنم 
تـسد هب  تعیبط  رد  هچنآره  ناکاین و  امـش و  هک  دیمهف  دیهاوخ  دیـشیدنیب ،  نآ  رداق  میکح و  عناص  هب  دینیـشنب و  هشیدـنا  رّکفت و 

 . تسا هدیرفآ  تسین ،  هیبش  زیچ  چیه  اب  هک  یئایربک ،  سّدقم و  دوجو  کی  ار  همه  ءاقب  قزر و  هدش ،  قلخ  وا  تردق 

شنیرفآ یئایوپ 

ناراب و ربا و  داب و  تلاسر  هام و  دیـشروخ و  دـش  دـمآ و  تانئاک و  حـیبست  راگدرک و  تفرعم  هب  تبـسن  رتهب  رتشیب و  یهاگآ  يارب 
لحارم ناولا ،  ياـه  هویم  گـنراگنر و  ناـهایگ  ناـحلا و  شوخ  ناـغرم  زاوآ  ناـتخرد ،  اـهایرد و  ناراـسهوک و  تمظع  هوکش و 

امامت هنابـش ،  نینطرپ  ياـه  تاـجانم  رد  زاـبکاپ  ناگدـنب  صولخ  یگدـنب و  شیاـین  یلک  روطب  كاـخ و  زا  تقلخ  نینج و  نیوکت 
زا فرگش  سب  یتقیقح  يایوگ 
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 . تسا يدنوادخ  تمظع  دوجو و 

یسانشادخ ( 16)

رارقا دنوادخ  هب  درادن  هک  درادن  لد  تسا  لد  دنوادخ  هیبنت  همه  شنیرفآ 

راوید رب  دوب  شقن  دنکن  ترکف  هکره  دوجو  راوید  رد و  رب  لزا  شقن  همه  نیا 

رارسا نیا  دنک  مهف  یعمتسم  همه  هن  دنا  حیبست  رد  همه  ناتخرد  ایرد و  هوک و 

رادرب تلاهج  باوخ  زا  رس  هتفخ  يا  رخآ  دنیوگ  یم  رحس  ناغرم  هک  تسه  تربخ 

رادیب سگرن  یباوخ و  رد  وت  هک  دشاب  فیح  شیپ  رد  تلفغ  رس  هشفنب  وچ  رخآ  یک  ات 

راخ زا  گرب  دص  لُگ  درآرب  هک  دناد  هک  ای  بوچ  زا  ناویا  هویم  دهد  هک  دناوت  هک 

راهن لیل و  دنک و  رّخسم  دیشروخ  هام و  زیزع  ریدقت  هب  هک  ییادخ  بیع  یب  كاپ و 

(1) رایسب زا  زونه  میتفگن  شیب  یکدنا  نخس و  باب  نیا  رد  میتفگب  رایسب  کین 

(17  ) شنیرفآ یئایوپ 
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دوخ وا  تسا و  ناحبـس  ّیح  یقیقح  تفرعم  بذـج  يارب  فراعم ،  نیا  یمامت  یلاعت .  قح  تفرعم  باب  رد  يدعـس  مـالک  دوب  نیا 
ینآرق تایآ  یمامت  دـیامرف .  تیادـه  دوصقم  لزنم  رـس  هب  یقیقح ،  تخانـش  رابتعا  هب  ار  ناسنا  مان  هب  شقولخم  هک  دـهاوخ ،  یم 
لماکت دشر و  ریـسم  رد  ار  يدنوادخ  يوس  هب  تفرعم  تقیقح  ّرـس  دـهد و  یم  یعطق  باوج  ار  قوف  رد  هدـش  حرطم  لئاسم  لیذ ، 

 . دهد یم  رارق  ناسنا 

یسانشادخ يوس  هب  نشور  یهار  تقلخ  ياه  یتفگش 

(1)  . تسا نآ  بکاوک ) هام و  ناگراتس و   ) ياه غارچ  هب  ایند  نامسآ  ِتنیز  هنیآ ،  ره  و  َحیباصَِمب : » اْینُّدلا  َءآمَّسلا  اَّنَّیَز  ْدََقل  «َو 

هداد تنیز  هک  یتسرد  هب  ِبِکاوَْکلا : » ٍهَنیِزب  اْینُّدلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  ّانِا  »
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بکاوک و هب  ندرک  هراظن  بش و  رد  نامـسآ  هب  ندرک  هاـگن   (1) ناگراتس . » بکاوک و  هب  ار  ایند  نامـسآ  امـش ،  راگدرورپ  تسا 
دراد و یماو  تقلخ  رما  رد  رکفت  بّجعت و  یتفگش و  هب  ار  ناسنا  قح  ترـضح  تردق  هیحان  زا  هتفای  میـسرت  تنیز  نآ  اب  ناگراتس 

 . دناشک یم  تفرعم  يالاب  تاجرد  هب  دهد و  یم  قوس  دوبعم  يوس  تمس و  هب  لماکت  كّرحت و  هب  ار  ینطاب  نامیا 

یسانشادخ ( 18)

ناسنا شنیرفآرد  هجوت  قیرطزا  ادخ  تمظع  تخانش 

شرورپ فلتخم و  لحارم  اـت  تقلخ  ودـب  زا  ناـسنا  شنیرفآ  رد  ریـس  یلاـعت ،  قح  تفرعم  جوا  هب  ندیـسر  ياـه  هار  زا  رگید  یکی 
يارب میظع ،  نآرق  رد  و  هدش .  هدوشگ  ناهج  رد  هک  تسا  یتفرعم  رتفد  هراومه  هک  تسوا ، دلوت  ردام و  محر  رد  ییاهن 

(19  ) ناسنا شنیرفآ  رد  هجوت  قیرط  زا  ادخ  تمظع  تخانش 

ص:19

 . تافاص  / 6 - 1

ترتع نآرق و  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیسانشادخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 26 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/7348/AKS BARNAMEH/#content_note_19_1
http://www.ghaemiyeh.com


ادیپ تخانـش  یهاگآ و  یئایربک  سّدـقم  تحاس  هب  نآ ،  لحارم  رد  قیمع  شرگن  اب  ناسنا  ات  هدـش ،  نآ  رّکذـتم  اهراب  ناسنا  رّکفت 
 . دنک

رد اما  تسا .  كاخ  هفطن ،  زا  لبق  ناسنا  هیلوا  دوجو  (1) »؟  دوبن هفطن  بآ  هرطق  لوا  رد  یمدآ  ایآ  ینُْمی : » ٍِّینَم  ْنِم  ًهَفُْطن  ُکَـی  َْملَا  »
میظع باتک  رد  ناحبـس  ّیح  هیحان  زا  دوش ،  یم  یّلجتم  مسج  تروص  هب  تساجن  زا  هک  ناسنا  کـی  تیدوجوم  هکراـبم ،  هیآ  نیا 

 . تسا هدروآ  میرک ) نآرق  ینعی   ) شردقلا

« : امَْحل َماظِْعلا  اَنْوَسَکَف  اماظِع  َهَغْضُملااَنْقَلَخَف  ًهَغْضُم  َهَقَلَْعلا  اَنْقَلَخَف  ًهَقَلَع  َهَفْطُّنلا  اَنْقَلَخ  َُّمث  . (2) ٍنیط ْنِم  ٍَهلالُس  ْنِم  َناْسنِْالا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  «َو 
 . هب هفطن  زا  هفطن و  ناونع  هب  یفلتخم  لحارم  ّیط  كاخ  نیا  سپس  كاخ ،  زا  ناسنا  تقلخ  هنیآ  ره  و 

یسانشادخ ( 20)

ص:20

 . تمایق  / 37 - 1
 . نونمؤم  / 12 - 2
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قیقد و رایسب  یلامجا و  ریـس  نیا   (1) میا . » هدناشوپ  تشوگ  ار  ناوختـسا  يور  ناوختـسا و  نآ  زا  دعب  هغـضم و  هب  هقلع  زا  هقلع و 
گرزب ات  ناسنا ،  يدوجو  تاّرذ  نیرت  کچوک  دیامن ؟  یمن  نومنهر  قح  سدـقا  تاذ  تفرعم  هب  ار  ام  ناسنا ،  نیوکت  ماظن  مظنم 

َّلَج  ) ناحبـس ّیح  هیحان  زا  هدـش  نییعت  یتسه  لماکت  ریـسم  رد  ینیوکت  روعـش  ياراد  هلّکـشتم  حراوج  ءاضعا و  زا  نآ  مادـنا  نیرت 
زا تیاکح  دبای ،  یم  قّقحت  یهاگ  دنچ  زا  ره  ناسنا  دبلاک  رد  هک  يا  هدـش  باسح  فلتخم و  ياه  ینوگرگد  دـشاب و  یم  ُُهلالَج )

انـشآ و نآ  لحارم  بتارم و  شتیدـحا و  تاذ  تفرعم  اب  ار  ناسنا  هک  دراد ،  ناسنا  ینطاب  يرهاظ و  بلاق  رد  یئایربک  تاذ  تفرعم 
يرپس ار  یتاجرد  نآ ،  بسک  هب  تبسن  دشاب ،  یقیقح  تفرعم  ياراد  هک  درف  ره  اذل  و  دزاس .  یم  هاگآ 

ص:21

 . نونمؤم  / 14 - 1
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 ، نآ بتارم  تفرعم و  نتشاد  ساسارب  مادکره  ناربمایپ ،  ءایصوا  و  ُهُمْسا ) َّزَع   ) قح ترـضح  ِّصاخ  يایلوا  ناربمایپ و  .تسا  هدومن 
 . دنا هدیزگ  ینکس  تفرعم  تقیقح  بتارم  زا  يا  هبترم  رد 

یهلا برق  ماقم  هب  لوصو 

هک دهاوخ  یم  هن  دراد و  ّتیمها  شیارب  يدام  تامّعنت  اذغ و  هب  یلیم  هن  درب و  یم  یتّذـل  راوگـشوخ  بآ  زا  هن  هّللا ،  ءاقل  هب  قشاع 
رارق هنوگچیه  هصالخ  دریذپ و  یم  تنوکس  يدابآ  رد  ًالـصا  هن  دنیزگ و  يوأم  دناوت  یم  يا  هناخ  رد  هن  دراذگ و  مرن  نیلاب  هب  رس 

ار دوخ  ینورد  ياهزار  قوش ،  نابز  اب  تسا و  لوغشم  يراب ) ترـضح   ) قوشعم اب  زاین  زار و  تدابع و  هب  امئاد  و  درادن .  یمارآ  و 
نایم رد  شبوبحم  اب 

ص:22
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ِینورد ِلاح  يوش . » یضار  ات  مدمآ  تیوس  هب  ناباتـش  اراگدرورپ !   : » تشاد هضرع  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  (1)  . دراذگ یم 
زا تشگرب ،  تفر و  هک  زور  لهچ  لـالخ  رد  یـسوم   : » تسا هدومرف  ناـیب  نینچ  مالـسا  نأـشلا  میظع  ربماـیپ  ار ،  یـسوم  ترـضح 

ادیپ وا  رد  اهزیچ  نیا  هب  یلیم  هن  تفر و  شمشچ  هب  باوخ  هن  دیماشآ و  بآ  هن  دروخ و  اذغ  هن  تشاد ،  شراگدرورپ  هب  هک  یقوش 
(2) دش »

یسانشادخ ( 22)

بان ِدیحوت 

(23  ) بان دیحوت 

تسوا و رابتعا  هب  اجرباپ  مئاق و  يزیچ  ره  هکلب  دـشاب  وا  هارمه  هک  نیا  هن  تسه ، يزیچ  ره  اـب  ُهُمْـسا ) َّزَع   ) یلاـعت ّقح  سدـقا  تاذ 
ینعی تسا ، يزیچ  ره  زا  ریغ 

ص:23

 . ص 37 و 38 هر ، )  ) ینیمخ ماما  هّللا  ءاقل  - 1
 . ص 36 هر ، )  ) ینیمخ ماما  هّللا  ءاقل  - 2

ترتع نآرق و  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیسانشادخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 30 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/7348/AKS BARNAMEH/#content_note_23_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/7348/AKS BARNAMEH/#content_note_23_2
http://www.ghaemiyeh.com


نآ دریگب ، يزیچ  زا  هلصاف  رگا  اریز  .دشاب  هتشاد  هلصاف  اهزیچ  ای  زیچ  نآ  زا  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نیا  اما  .تسین  وا  لثم  زیچ  چیه 
هدـنرادهاگن دوب و  دـهاوخ  هلالج ) ّلج   ) یبوبر ترـضح  رابتعا  هب  زیچ  نآ  ماوق  ای  تایح  ای  دوجو  نوچ  دوب ، دـهاوخن  يزیچ  زیچ ،

زا تالاقتنا  ای  لاعفنا و  لعف و  هک  نیا  هن  دوش ، یم  رداص  وا  زا  لـعف  تسا و  لـعاف  : » دـیامرف یم  همادا  رد  .تسوا  یلزا  تاذ  یتسه 
.دریذپ تروص  یلاح  هب  یلاح 

ندش رداص  ای  رودـص  رگا  نوچ  .هلیـسو  ینعم  هب  تیلعاف  هن  دـشاب و  یم  يّربم  وا  زا  ّتیمـسج  تسا و  مسج  مزاول  زا  تکرح ، اریز 
دوجولا بجاو  تاذ  دوش و  یم  بوسحم  صقن  نیا  دراد و  لابند  هب  ار  شدوخ  ریغ  هب  وا  زاین  دوش ، ماجنا  يا  هلیـسو  کمک  هب  لعف 

هچنآ زا  يزیچ  چیه  هک  یماگنه  .هدوب  انیب  ریصب و  دشاب ، یمشچ  هک  نآ  یب  .تساّربم  لیاسم  نیا  زا 

ص:24
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.ییاهنت زا  دنکن  تشحو  دوش و  سونأم  نآ  هب  ات  هدوبن  ینکس  هک  یماگنه  .هدوب  اهنت  تسا و  درفنم  و  هدوبن ، هدیرفآ  هک  ار 

یسانشادخ ( 24)

یمامت دوخ  هلماک  تردـق  هب  هک  یگرزب  راّهق و  دـنوادخ  تسوا  هک  نادـب  یتفای ، وا  هب  تفرعم  لامک  ار و  وا  یتخانـش  هک  لاح  رد 
« . دهد یم  یتسه  رارمتسا  ماوق و  اه  نآ  هب  دوخ ، یلازیال  تردق  هب  هدیرفآ و  ار  ناهج  مارجا 

(25  ) بان دیحوت 

ص:25
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يولع تفرعم 

تعـسو هک  دـناد ، یم  هّللا  نذا  هب  تراهط و  تمـصع و  يوّکـس  رب  نتفای  رارقتـسا  يانبم  رب  و  شتیالو ، راـبتعا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
قلمت و ءاجتلا و  سامتلا و  هویـش  اب  ادخ  ناگدنب  رگا  هک  تسا ، لومـش  ناهج  هدرتسگ و  ردقنآ  الع ) ّلج و   ) ّقح ترـضح  تمحر 

.دینش دنهاوخ  کیبل  خساپ  دننیشنب ، زاین  زار و  هب  هناعضاخ  هنازجاع و  یبوبر  هاگرد  هب  يراشفاپ  رارصا و 

هک دـناد  یم  وا  مه  اتـسار  نیا  رد  و  دـناد ، یم  شـصلاخ  یهاـگآ  تفرعم و  ساـسا  رب  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ار  ریـسم  نیا  اریز 
زا يارس  ود  حالصا  و  ینتسسگان ، هتخیمآ و  مه  هب  روطچ  هنوگچ و  ترخآ ، ایند و  هئـشن  یقاب و  ملاع  یناف و  ملاع  لاصّتا  طابترا و 

نینمؤملاریما هک  همحّرلا ) هیلع   ) لیمک توارط  رونرپ و  ياعد  زارف  زا  یتمسق  هب  .دوب  دهاوخ  رّسیم  ناراوگرزب  نیا  مسر  هار و  قیرط 
هداد دای  وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

یسانشادخ ( 26)

ص:26

ترتع نآرق و  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیسانشادخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


ِیف َماوَّدلا  َو  َِکتَیْـشَخ ، یف  َّدِْجلا  َِیل  بَهَو  یِحناوَج  ِهَمیزَْعلا  َیلَع  ْدُدْشا  َو  یحِراوَج ، َِکتَمْدِخ  یلَع  ِّوَق  َّبَر  ای   » .دییامرف هّجوت  تسا 
یگدـنب تعاـط و  رد  ارم  حراوج  ءاـضعا و  نم ! راـگدرورپ  يا  ، (1) َنیِقباّسلا » ِنیدایَم  یف  َْکَیِلا  َعَرْـسَا  یّتَح  َِکتَمْدِِـخب ، ِلاـصِّتِْالا 

نم هب  ار  تترـضح  هب  ندوب  عشاخ  ندیـسرت و  و  امرف ، مکحم  خـسار و  تدوخ  يوس  هب  تمیزع  رد  ار  ملد  و  نادرگ ، يوق  شیوخ 
هلمج زا  ، فلتخم ياه  نادـیم  رد  ات  امن ، شـشوک  تموادـم و  تدوخ ، یگدـنب  تعاـط و  هب  مرمع  ندرک  فرـص  رد  و  اـمرف ، اـطع 

.مشاب وت  تمس  هب  ناریگ  تقبس 

یمامت تسوا و  زا  تسه  هچ  ره  .تسین  جراخ  ّقح  ترـضح  تردق  نوناک  هطیح و  زا  ناهج ، یتح  ناسنا و  یگدنز  زا  ییاج  چـیه 
.تسا تکرح  رد  وا  يوس  هب  ناهج 

(27  ) يولع تفرعم 

ص:27

 . لیمک ياعد  - 1
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ترـضح رب  تادوجوم ، یماـمت  عاونا و  زا  تکرح  نیرت  کـچوک  تسا و  طبـض  تبث و  ظوفحم ، حول  رتـفد  رد  تاـنئاک  تشونرس 
یعطق ردق  ياه  بش  رد  دراوم  نیا  دوش و  یم  متخ  اجک  هب  زاغآ و  اجک  زا  هک  رشب  دارفا  تشونرـس  نایم  زا  .تسین و  هدیـشوپ  مّویق 

ره نینچمه  .ددرگ و  لیدبت  رییغت و  شوختسد  ردق  ياه  بش  رد  اسب  هچ  هدیـسر ، تبث  هب  ظوفحم  حول  رتفد  رد  هچنآ  اّما  .دوش  یم 
زا دـعب  یلاعت  قح  تاذ  .دوش  نوگرگد  لاس  مایا  رد  اسب  هچ  تسا ، هدـش  لّجـسم  رّدـقم و  هتفاـی و  قّقحت  ردـق  ياـه  بش  رد  هچنآ 
زاب شدوخ  يوس  هب  تفرعم  نتفای  يارب  ار  ناگدنب  هار  (1) و  تسا ، لّدبت  رییغت و  رد  رایتخا  بحاص  مه  زاب  رتافد ، رد  تبث  ریدقت و 

.دنشاب يرتهب  تشونرس  ناهاوخ  رت ، هناصلخم  زاین  زار و  رتشیب و  تدابع  اب  ات  دراد ، یم 

یسانشادخ ( 28)

ص:28

 . ص 64 یفاکلا ، حیحص  - 1
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یسدق ثیدح  رد  یسانشادخ  راثآ 

َلَّفَکَت دَق  یلاعَت    ُ هّللا َناک  اِذا  َمَدا  َْنب  اَی  : » دیامرف یم  نینچ  نیا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  شربمایپ  هب  ُهُمْسا ) َّزَع   ) ناحبس ترـضح 
َناک اِذا  َو  اذاِمل ، ُهَْلفَْغلاَف  ََکل  اّوُدَع  ُسیْلبِا  َناک  اِذا  َو  اذاِمل ، ُلُْخْبلاَف  اّقَح  یّنِم  ُْقلَْخلا  َناک  اِذا  َو  اذاِمل ، َکِماِمتْها  ُلوُطَف  َِکقْزِِرب ، ََکل 

وت سپ  دشاب ، یم  وت  يزور  لّفکتم  یلاعتیادخ  هاگره  مدآ ! رـسپ  يا  ، (1) اذاِمل » ُلاْملا  ُعْمَجَف  اّقَح  ِطارِّصلا  یَلَع  ُروُرُْملا  ُباـسِْحلا َو 
یتسار هب  نم  هک  تسا  نینچ  هاـگره  و  یتـسه ؟ دوخ  يزور  ّدـح  زا  شیب  ماـمتها  ندروآ و  تسد  هب  زا  برطـضم  نارگن و  هنوگچ 

يارب یـسوم )  ) وت تلفغ  سپ  تسا ، نم  نمـشد  ناطیـش  هک  تسا  نینچ  هاگره  و  تسیچ ؟ يارب  يزور  زا  لخب  سپ  ما ، هدرک  قلخ 
ناطیش ینعی  ( ؟ تسیچ

ص:29

 . هیمالسا رشن  ص 38 ، یسدق ، ثیدح  - 1

ترتع نآرق و  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیسانشادخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 36 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/7348/AKS BARNAMEH/#content_note_29_1
http://www.ghaemiyeh.com


(29  ) یسدق ثیدح  رد  یسانشادخ  راثآ 

اریز ( )؟ دـنلفاغ وا  زا  اه  ناسنا  تسا ، نینچ  یتقو  ارچ  سپ  .دوب  دـهاوخ  زین  اه  ناسنا  نمـشد  اـمتح  تسه ، یلاـعت  دـنوادخ  نمـشد 
سپ تسا ، ّقح  طارـص  رب  نتـشذگ  دـشاب و  یم  تمایق ) رد   ) باسح هاـگره  و  دـش ) دـهاوخ  فرحنم  رورغ  تلفغ و  رثا  رد  ناـسنا 

؟ تسیچ يارب  ایند  لام  عمج 

ْییَـش ٍء ُّلُک  َناک  نِا  َو  اذاِمل ، ُهَحاِرتْسِْالاَف  اقَح  ِهَّنَجلا  ِیف  یلاعَت    ِ هّللا ُباَوث  َناـک  نِا  َو  اذاـِمل ، ُهَیِـصْعَْملاَف  اّـقَح    ِ هّللا ُباـقِع  َناـک  نِا  «َو 
یم یلاعتیادـخ  تبوقع  هک  یماگنه  و  ، (1) مُکیتا » اِمب  اوُحَْرفَت  مُکَتاف َو ال  ام  یلَع  اْوَسْأَتال  ْیَِکل  اذاـِمل ، ُعَزَْجلاَـف  يرَدَـق  یئاـضَِقب َو 
سپ تسا ، هداد  رارق  باوث  يارب  ار  تشهب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هاگره  و  تسیچ ؟ يارب  شترـضح  ندرک  ینامرفان  سپ  دـشاب ،

يارب ایند  رد  ندرک  تحارتسا 

ص:30

 . هیمالسا رشن  ص 39 ، یسدق ، ثیدح  لهچ  - 1
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نوزحم دیابن  تسیچ ؟ يارب  یتحاران  يراز و  عزج و  نیاربانب  تسا ، هدـش  میـسرت  ردـق  اضق و  يانبمرب  يزیچ  ره  هاگره  و  تسیچ ؟
.دیآ یم  امش  يوس  هب  هچ  نآ  رب  دیدرگن ، نامداش  نینچمه  .امش و  زا  هدش  توف  هچ  نآ  رب  دیوش ،

یسانشادخ ( 30)

رـسارس رد  نوگانوگ  تالاعفنا  لعف و  ماجنا  داـمج و  هاـیگ و  ناویح و  ناـسنا و  زا  معا  تقلخ  ناـهج  رد  یلاـعت  ّقح  يدوجو  راـثآ 
زا نوگانوگ  تارذ  تروص  هب  نانآ  لوقعلا  ّریَُحم  تالاقتنا  لقن و  رگید و  یتلاح  هب  یتلاـح  زا  اـه  نآ  ندـش  لّدـبت  رییغت و  و  یتیگ ،

لازنا لسر و  لاسرا  رگید ، ییوس  زا  دوش و  یم  بوسحم  ُُهلالَج ) َّلَـج   ) یبوبر تحاـس  هب  تخانـش  تفرعم و  زراـب  ياـه  هّصخـشم 
يوس هب  تخانـش  یهاـگآ و  يارب  دـیدرت  لـباق  ریغ  نئمطم و  ّمهم و  ياـه  هار  زا  رگید  یکی  یتسه ، ّریغتیـال  نیناوق  ناونع  هب  بتک 

.تسا دوبعم 

(31  ) یسدق ثیدح  رد  یسانشادخ  راثآ 

ص:31
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هّقح ِفراعم 

میظع ربمایپ  ياـهدومنهر  نینچمه  یـسدق و  ثیداـحا  تروص  هب  یّتح  ار ، هّللا  هفرعم  فلتخم  ياهریـسم  هک  مینآرب  راتـشون  نیا  رد 
هروثأم هیعدا  نقتم و  ثیداحا  و  میرک ) نآرق   ) هّللا باتک  قیرط  زا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  نأشلا 

تارـضح هرهطم  حاورا  زا  دادمتـسا  اب  .ددرگ و  نامدـیاع  یبیـصن  هرهب و  تمحر  تکرب و  ریخ و  زا  ام  یگمه  دـیاش  .میئامن  وگزاب 
.میباـیرد ار  وا  یمارگ  ءاـیلوا  وا و  هب  تخانـش  تفرعم و  ـالع ،) ّلـج و   ) ّقـح ترـضح  هعـساو  تمحر  مالـسلا و  مـهیلع  نیموـصعم 

ملع ساسا  رب  مالـسلا  هیلع  موصعم  .دـبای  یم  ینیع  قّقحت  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هیـسدق  راونا  وترپ  رد  یبوبر  تاذ  تخاـنش 
تیادـه رد  تسا ، هدومرف  تفایرد  وا  نذا  هب  و  الع ) ّلج و   ) قح ترـضح  هسدـقم  هیحاـن  زا  هک  یتاذ  تراـهط  تمـصع و  ینّدـل و 

فراعم ینارون  ریسم  ترطف ، نادجو و  لقع و  نامیا و  رازبا  اب  اه  ناسنا  یعیرشت 

ص:32
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هولج شودـخم  ار  تیادـه  قیرط  دوخ ، تآاقلا  اب  دـناوتن  هراّما  سفن  ناطیـش و  داـحلا و  رفک و  دونج  اـت  دـیامن ، یم  نشور  ار  هّقح 
.دنیامن یمن  غیرد  یششوک  هنوگ  چیه  زا  وا  فراعم  قیاقح و  بلق  رد  ناطیش  دونج  هک  تسا  یهیدب  .دنهد 

یسانشادخ ( 32)

دّهعتم ِنامیپ 

.تسا بسانم  اج  نیا  رد  نآ  لقن  هک  تسا ، هدومرف  نایب  یثیدـح  ءایبنا  همانرب  اب  طابترا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
َنَأ َو  ِداْدنِْالا ، ِْعلَخ  َو  ِهَّیِدُوبُْعلِاب ، َُهل  ُراْرقِْالَا  ٍلاصِخ : ُثالَث  ِْهیَلَع  َذُخْأَی  یّتَح  اِّیبَن    ُ هّللا َثََعب  ام  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

نامیپ هک  نیا  ات  تخیگناینرب ، ار  يربمایپ  چـیه  دـنوادخ  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  ، (1)« ُءآشَی ام  ُرِّخَؤی  ُءاـشَی َو  اـم  ُمِّدَُـقی    َ هّللا
ربارب رد  هک  تفرگ 

ص:33

 . ص 64 یفاکلا ، حیحص  همجرت  - 1
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: دشاب دّهعتم  همانرب  هس 

(33  ) دّهعتم نامیپ 

چیه زا  تقیقح  نیا  رـشن  رد  دنک و  نیقی  دوجو  مامت  اب  ار  یلازیال  تاذ  تقیقح  هب  فارتعا  رارقا و  دـشاب ، فرتعم  هّللا  یگدـنب  هب   1
.دیامنن راذگورف  یششوک 

تب عاونا  وحم  هب  تبسن  یکیزیف ، یملع و  هزجعم  قیرط  زا  ناوت ، تردق و  مامت  اب  ینعی  .دنک  علخ  ییادخ  زا  ار  یلاشوپ  ياهادخ   2
.دیامنب هتفای  نامزاس  يوق و  ِمادقا  رشب ، تسد  هب  هدش  هتخاس  ياه 

همانرب ره  دیامن و  ارجا  رّرقم  دعوم  زا  شیپ  ار  يا  همانرب  دناوت  یم  دهاوخب ، هک  هظحل  نآ و  ره  یلاعت  دـنوادخ  هک  دـشاب  فرتعم   3
.دراذگ ارجا  هب  رّرقم  دعوم  زا  رترید  دهاوخب ، هک  ار  يا 

، تقیقح رد  هک  دنا  هدومرف  میسرت  يروط  ار ، دوبعم  يوس  هب  ناسنا  یهاگآ  تخانش و  ریـسم  هار ، هس  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ترـضح 
زا ار  اه  ناسنا  دنهاوخ  یم  ماظع  ءایبنا 

ص:34
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تاذ هک  دشاب ، یم  ُهُمْسا ) َّزَع   ) یلاعت ّقح  تخانش  قیرط  نیرتهب  نیا  دندرگ و  نومنهر  هّقح  فراعم  هب  يرت  ناسآ  رت و  لهس  ریـسم 
.دهاوخ یم  نینچ  نیا  شسّدقم 

یسانشادخ ( 34)

مالسلا هیلع  داجس  ماما  مالک  رد  یسانشادخ  ِریسم 

تفرعم ریسم  رگید  يا  هنوگ  هب  نیّکاشلا ) تاجانم   ) مان هب  دوخ ، ياه  تاجانم  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح 
: دیامرف یم  نایب  ار 

َِکلاسَم یب  ُُکلْـسَت  ًهَضِّرعَتُم ، َکِطَخَِـسل  َو  ًهََعلُوم ، َکیـصاعَِمب  ًهَرِداـبُم َو  ِهَئیطَْخلا  َیِلا  َو  ًهَراـّمَا ، ِءآوُّسلاـِب  اـسْفَن  وُکْـشَا  َکـَْیِلا  یهِلا  »
(1) ِلَمَْالا .» َهَلیوَط  ِلَلِْعلا  َهَریثَک  ٍِکلاه ، َنَوْهَا  َكَْدنِع  یُنلَعْجَت  َو  ِِکلاهَْملا ،

هب دهد و  یم  نامرف  يدب  هب  هک  یسفن  زا  منک ، یم  تیاکش  وت  يوس  هب  نم ! يادخ 

(35  ) مالسلا هیلع  داجس  ماما  مالک  رد  یسانشادخ  ِریسم 

ص:35

( . هر  ) یمق ثِدحم  ِنانجلا  حیتافم  ص 244 ، رشع ، هسمخ  تاجانم  زا  نیکاّشلا ، تاجانم  - 1
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ياه هار  هب  ارم  بضغ  مشخ و  ضرعم  رد  ندادرارق  يارب  .تسا و  دـنمزآ  صیرح و  تیاه  یـشکرس  يارب  و  مدـق ، شیپ  اطخ  يوس 
داـیز و رایـسب  شیاـه  يریگ  هناـهب  لـّلعت و  .دـهد  یم  رارق  ناگدـش  كـاله  نیرتراوـخ  ارم  وـت  هاگـشیپ  رد  دـناشک و  یم  يدوباـن 

.تسا ینالوط  شیاهوزرآ 

ترـضح دـنلب  عیفر و  هاگیاج  زا  و  دراد ، دوخ  بوبحم  قلاخ و  زا  هک  ییالاو  تخانـش  تفرعم و  رابتعا  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
فرظ هک  تسه  موصعم  راوگرزب  ماما  نیمه  .دهد و  یمرـس  هلان  دیاشگ و  یم  نخـس  بل  نینچ  نیا  دـنراد ، یهاگآ  عالطا و  يراب 

رد ییایوپ  نامه  ینعی  ُُهلالَج ) َّلَج   ) قح ترـضح  يالاو  روضح  كرد  نتـشاد  لـیلد  هب  اـما  دـنروآ ، یم  شتمدـخ  وضو  يارب  بآ 
يارب يرگید  بآ  فرظ  دـنوش  یم  روبجم  دوش و  یم  یلاخ  بآ  زا  فرظ  هک  دزرل  یم  شتـسد  ردـق  نآ  تفرعم ، ِلامک  تفرعم و 

و تسا ، یسک  هچ  روضح  رد  دمهفب  ناسنا  هک  نیا  .دنروآ  مهارف  شترضح 

یسانشادخ ( 36)

ص:36
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ياه هیاپ  نیرت  یـساسا  زا  یکی  دوخ  دشاب ، هتـشاد  زاین  زار و  دیاب  هنوگچ  و  دنک ، دوجـس  عوکر و  یـسک  هچ  ربارب  رد  دـهاوخ  یم 
ُعِرُْـست ِوْهَّسلا ، ِهَْلفَْغلِاب َو  ًهَُّولْمَم  ِوْهَّللا ، ِْبعَّللا َو  َیِلا  ًَهلاـّیَم  ُعَنْمَت ، ُْریَْخلا  اَـهَّسَم  ْنِا  َو  ُعَزْجَت ، ُرَّشلا  اَـهَّسَم  ْنِا   » .ددرگ یم  بوسحم  تفرعم 

ناشن دوخ  زا  تنوشخ  یباتیب و  دـسر ، ناسنا ) سفن   ) وا هب  يّرـش  نایز و  رگا  : » دـیامرف یم  ، (1) َِهبْوَّتلاـِب » یُنفِّوَُست  َو  َِهبْوَْحلا ، َیِلا  یب 
تلفغ و زا  و  دنـسرخ ، لیام و  رایـسب  بعل  وهل و  یمرگرـس و  يزاب و  يوس  هب  .دیامن  یم  غیرد  دسرب ، وا  هب  يریخ  رگا  دـهد و  یم 
زورما و لّلعت و  اب  تهاگرد  هب  ندرک  هبوت  زا  و  دهد ، یم  متکرح  تعرس  هب  يدوبان  تکاله و  يوس  هب  .هدنکآ و  ولمم و  یشومارف 

رمع نیا  رس  رب  هچ  هک  سوسفا ، دص  ياو و  يا  دزادنا .» یم  مریخأت  هب  ندرک  ادرف 

(37  ) مالسلا هیلع  داجس  ماما  مالک  رد  یسانشادخ  ِریسم 

ص:37

 . كردم نامه  مالسلا ،  هیلع  داجس  ماما  نیکاّشلا  تاجانم  - 1
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! مینک دروخرب  رهوگ  زا  رتدنمشزرا  ّرد  نیا  اب  هنوگچ  هک  میتسنادن  میناد و  یمن  و  میا ، هدروآ  زیزع 

َو يوَْهلا ، َِیل  ُدِضاُعی  یْبلَِقب ، ُهُسِج  اوَه  تَطاحَا  َو  يرْدَص ، ِساوْسَْولِاب  ََألَم  ْدَـق  ینیْوُغی ، اناْطیَـش  َو  ینُّلُِـضی ، اّوُدَـع  َْکَیِلا  وُکْـشَا  یهِلا  »
(1) یْفلُّزلا » ِهَعاّطلا َو  َْنَیب  یْنَیب َو  ُلوُحَی  َو  اْینُّدلا ، َّبُح  یل  ُنِّیَُزی 

یم مهارمگ  هک  ینمشد  زا  وت  يوس  هب  ایادخ ! : » دراد یم  هضرع  ییایربک  تمظعاب  هاگرد  هب  مالسلا  هیلع  نیدجاسلا  دّیـس  ترـضح 
یمامت شیاه  سوه  و  هدرک ، رپ  دـساف  لطاب و  تالایخ  زا  ار  ما  هنیـس  .منک  یم  تیاکـش  درب  یم  ارم  ههاریب  هب  هک  یناطیـش  و  دـنک ،

میارب ار  ایند  ّتبحم  .دنک  یم  يرایتسد  مسفن  ياوه  يارب  هتفرگارف و  ار  مبلق 

یسانشادخ ( 38)

ص:38

 . ص 244 نامه ،  - 1
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«. ددرگ یم  لیاح  وت  هب  بّرقت  يرادربنامرف و  نایم  نم و  نایم  دهد و  یم  شیارآ 

اهُّرُـسَت ام  یِلا  َو  ٌهَدـِماج ، َِکفْوَخ  نِم  ِءاُکْبلا  ِنَع  اْنیَع  اسِّبَلَتُم َو  ِْعبَّطلا  ِْنیَّرلِاب َو  َو  ابِّلَقَتُم ، ِساوْسَْولا  َعَم  ایِـساق ، ابلَق  وُکْـشَا  َکـَْیِلا  یهِلا  »
و هدـش ، هدیـشوپ  يرـسدوخ  راگنز و  هب  و  ددرگ ، یم  ور  ریز و  هسوسو  اب  و  هدـش ، یـسق  هک  یلد  زا  تیوس  هب  ادوبعم ! ، (1)« ًهَِحماط

ماما .مراد  تیاکـش  دـشاب  كرحترپ  شورخرپ و  دراد  شوخ  هچنادـب  و  هدـش ، کشا  یب  کشخ و  وت  سرت  هیرگ و  زا  هک  یمـشچ 
هناعـضاخ و دـنک ، شیاـین  روطچ  هنوگچ و  دـناد  یم  دوخ  هک  یبوبر ، هاـگرد  هب  شدوـخ  یعقاو  زاـین  زار و  ساـسا  رب  مالـسلا  هیلع 
هک یتفرعم  تخانش و  اب  ار  دوخ  سفن  بویع  دنک و  یم  تیاکش  يدنوادخ  تمظع  اب  هاگرد  هب  شیوخ  كرابم  سفن  زا  هناعـشاخ 

نآ تاکرح  هب  تبسن 

(39  ) مالسلا هیلع  داجس  ماما  مالک  رد  یسانشادخ  ِریسم 

ص:39
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زا دراد ، يرطف  یتاذ و  روط  هب  هک  یتراهط  تمـصع و  رابتعا  هب  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هک  مینادب  دـیاب  .دـیامرف  یم  وگزاب  دراد 
.میناد یمن  ام  و  دـناسر ، ماجنا  هب  دـیاب  هک  دراد  يا  هفیظو  ّقح ، ترـضح  ِتاذ  ربارب  رد  دوخ  وا  اما  .تساّربم  یمـالآ  ملا و  هنوگره 
دروم ار  دوخ  سفن  دـنک و  یم  زاـین  زار و  لد و  درد  دراد ، شیوخ  راـگدرورپ  هب  تبـسن  هک  یتخانـش  تفرعم و  ياـنبم  رب  سکره 

.دنناد یم  رتهب  دوخ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تارضح  اتسار  نیا  رد  هک  .دهد  یم  رارق  باتع 

تفرعم لامک 

تفرعم اب  طابترا  رد  تسا ، هدومرف  نایب  هبطخ  ناونع  هب  هک  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  نیسحلا  هّللادبعابا  ترضح  تاشیامرف  هلمج  زا 
ِِهتَدابِِعب اْوَنْغَتْـساَو  ُهُوفَرَع ، اذِاَف  ُهُوفِْرعَِیل ، ِّالا    ِ هّللا َْقلَخ  َقَلَخ  ام    َ هّللا َّنِا  ُساّنلا ! اَهُّیَا  : » تسا هدومرف  نینچ  ترـضح  دشاب ، یم  تخانـش  و 

 ِ هّللا ُهَفِْرعَم  ام  هّللا ِ!  ِلوُسَر  َْنباَی  ٌلُجَر : َلاقَف  .ُهاوِس  ام  ِهَدابِع  نَع 

یسانشادخ ( 40)
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.(1) ُُهتَعاط » مِْهیَلَع  ُبِجَی  يّذلا  ُهَماِما  ٍنامَز  ِّلُک  ِلْهَا  ُهَفِْرعَم  َلاقَف : ّلج ؟ ّزَع و 

ینامز سپ  .دننک  ادیپ  تخانـش  تفرعم و  وا  هب  هک  نآ  يارب  زا  رگم  تسا ، هدیرفاین  ار  دوخ  قلخ  دـنوادخ ، هک  یتسرد  هب  مدرم ! يا 
یگدنب تدابع و  رابتعا  هب  و  دنیآ ) یمرب  وا  ّتیدوبع  یگدنب و  ماقم  رد  ، ) دننک یم  مایق  وا  یگدـنب  تدابع و  هب  دیـسانشب ، ار  وا  هک 

یم ینغتـسم  هّللا  يوسام  عیمج  زا   ) دنوش یم  زاین  یب  تسه ) یلاعت  قح  ترـضح  ریغ  هچ  ره  زا   ) وا زا  ریغ  یگدـنب  تدابع و  زا  وا ،
 : مالسلا هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  ترضح  »؟ تسیچ ّلجوّزعدنوادخ  تفرعم  ! ادخ لوسررـسپ  يا  : » تفگ يدرم  لاح  نیا  رد  دندرگ )

ماما زا  تعاطا  يوریپ و  نیا  و  دیامن ، يوریپ  تعاطا و  وا  زا  دسانشب و  ار  دوخ  ماما  هک  نیا  نآ  و  نامز ، ره  لها  تخانش  تفرعم و  »
باطخ دنادب .» بجاو  ار  دوخ  نامز 

(41  ) تفرعم لامک 
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هدرکن قلخ  ار  امـش  یلاعت  دـنوادخ  هک  تسین ، نیا  زج  تسا و  نیا  : » هک تسا  مدرم  یماـمت  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح 
هاـگرد هب  هناـصلاخ  تداـبع  دـّبعت و  هار  زا  رگم  دوـش ، یمن  لـصاح  امـش  يارب  تفرعم  نـیا  .تـفرعم و  تفاـیرد  يارب  رگم  تـسا ،
تدابع طقف  .دوب و  دیهاوخ  قفوم  دیناسر ، ماجنا  هب  لاعّتم  تدابع  یفاک  تخانش  صولخ و  اب  هچنانچ  و  الع .) ّلج و   ) قح ترـضح 

«. دراد یم  زاب  نارگید  یگدنب  شیاتس و  زا  ار  امش  هک  تسوا ، هاگرد  هب  هناصلاخ 

تفرعم میسرت 

نخس نآ  زا  امش  هک  یتفرعم  نیا  هّللا  لوسر  نبای  : » دنک یم  لاؤس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هبطخ  طسو  رد  هک  يدرف  نیا 
، نامز ره  لها  تخانش  تفرعم و  : » دیامرف یم  باوج  رد  شترضح  دشاب »؟ یم  یلاعت  قح  تفرعم  مادک  هنوگچ و  دیدروآ ، نایم  هب 

ماما و یئاسانش  اب  هطساو  نودب  امیقتسم و  نامز ، تفرعم  یهاگآ و  نیا  هک 

یسانشادخ ( 42)
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یتخانـش نیلوا  دوخ ، نامز  رد  ناسنا  تقیقح  رد  دوش .» یم  یهتنم  دـنک ، تعاـطا  يوریپ و  وا  زا  تسا  بجاو  هک  ییادـتقم  ربهر و 
دوخ ربهر  ماما و  هب  تخانش  تفرعم و  كرد  دشاب ، لئاق  يا  هژیو  ّصاخ و  ّتیمها  تخانش  نآ  هب  دیاب  دشاب و  هتـشاد  دناوت  یم  هک 

بتکم ره  ساسا  ناینب و  .تسا  هتخانش  ار  دوخ  تیعقوم  نامز و  تخانـش ، ار  دوخ  ربهر  ماما و  دوخ ، نامز  رد  يدرف  رگا  .دشاب  یم 
هب ار  مدرم  دناوت  یم  هک  دبای ، یم  رارمتـسا  يوق  نّودم و  همانرب  کی  نتـشاد  هدیا و  و  بتکم ، نآ  ناربهر  یلـصا  هیاپ  رب  یبهذم ، و 

هـضرع مدرم  رب  یحو  هیحاـن  زا  ینعی  دـشابن ، مه  یتاذ  يرطف و  بتاـکم ، نیا  زا  یخرب  تسا  نکمم  هچرگ  دـنک ؛  عمج  دوـخ  رود 
لوصا کی  هب  یگتـسب  نانآ ، یعامتجا  ياهراک  تیاده  اه و  نآ  مظن  ماظتنا و  اما  دوش ، هدیـشاپ  مه  زا  یتدم  زا  دعب  دشاب و  هدـشن 

.دراد قیال  ناربهر  صخشم و  يزیر  همانرب  نّودم و 

(43  ) تفرعم میسرت 
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یسانشادخ هنیئآ 

ام ُمَْلعَتَا  َدَـمْحَا  ای  یلاعَت :   ُ هّللا َلاق  .ُمْوَّصلا  ُتْمُّصلَا َو  یلاعَت :   ُ هّللا َلاق  ِهَدابِْعلا : ُلَّوَا  ام  ِّبَر  ای  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص    ِ هّللا ُلوُسَر  َلاـق  »
ُهَدابِْعلا .ِمالَْکلا َو  ُهَِّلق  ِلْکَْالا َو  ُهَِّلق  ِمْوَّصلا ، ُثاریم  یلاـعَت :   ُ هّللا َلاـق  .ِّبِر  اـی  ـال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص    ِ هّللا ُلوُسَر  َلاـق  ِمْوَّصلا ؟ ُثاریم 

.(1)« َنیقَْیلا َهَفِْرعَْملا  ُثِرُوی  َهَفِْرعَْملا َو  َهَمْکِْحلا  ُثِرُوی  َهَمْکِْحلا َو  َتْمُّصلا  ُثِرُویَو  ِتْمُّصلَا  ِهَِیناّثلا :

یشوماخ : » دومرف یلاعت  يادخ  تسیچ »؟ اه  تدابع  دمآرس  اراگدرورپ ! : » تشاد هضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح 
دومرف اراـگدرورپ .» هن  : » درک ضرع  تسیچ »؟ هزور  هجیتن  یناد  یم  دـمحا ! يا  : » دومرف همـساّزع  ّقح  ترـضح  زاـب  « . يراد هزور  و 

، مود تدابع  تسا و  نتفگ  مک  ندروخ و  مک  هزور ، هجیتن  : » ناحبس يادخ 

یسانشادخ ( 44)
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« . ار نیقی  تفرعم  ار و  تفرعم  تمکح ، دراذگ و  یم  ثرا  هب  ار  تمکح  یشوماخ ، یشوماخ و  زا  تسا  ترابع 

اضر ماقم 

ارْکُش ال ُُهفِّرَُعا  ٍلاصِخ : َثالَث  ُْهتَمَْزلأ  َياضِر  َلِمَع  نَمَف  َنیضاّرلا ، ُماقَم  اذهَف  ٍرُْسِیب ، مَا  ٍرْـسُِعب  ُحَبْـصَا  َْفیَک  یلاُبی  ُْدبَْعلا ال  َنَْقیَتْسا  اَِذا  «َو 
نیقی هلحرم  هب  يا  هدنب  هک  یماگنه  و  ، (1) َنیقُولْخَْملا » َهَّبَحَم  یتَّبَحَم  یلَع  ُِرثُْؤی  ًهَبَحَم ال  َو  ُنایِْسنلا ، ُهُِطلاُخیال  ارْکِذ  َو  ُلْهَْجلا ، ُهُِطلاُخی 
تسا یناسک  صوصخم  تلاح  نیا  سپ  .یتخـس  رد  ای  تشذگ ، دهاوخ  شیاسآ  رد  شزور  هک  دهدن  هار  لد  هب  یـشیوشت  دیـسر ،

تیانع وا  هب  تلصخ  هس  دنک ، لمع  نم  ياضر  هب  هک  یسک  سپ  .دنشاب  هدیسر  اضر  ماقم  هب  هک 

ص:45

 . نامه - 1

ترتع نآرق و  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیسانشادخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 52 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/7348/AKS BARNAMEH/#content_note_45_1
http://www.ghaemiyeh.com


هک یتبحم  و  دزیماین ، یـشومارف  اب  هک  يرکذ  دشابن و  هتخیمآ  نآ  هب  یلهج  هنوگ  چـیه  هک  منک ، یم  یفرعم  وا  هب  يرکـش  منک : یم 
.درامشن مّدقم  ار  یقولخم  چیه  تبحم  نم ، تبحم  رب 

(45  ) اضر ماقم 

يدوجو تقیقح  هک  تسا  یتفرعم  دوخ  دـنک ، یم  هدایپ  لمع  رد  وا  دوش و  یم  هضرع  يا  هدـنب  رب  دـنوادخ  هیحان  زا  هک  اضر  ماـقم 
تسا و راگدیرفآ  قلاخ و  هب  تفرعم  نیمز ، اه و  نامسآ  تقلخ  هب  تفرعم  اذل  .دزاس و  یم  رگ  هولج  شترضح  هاگـشیپ  رد  ار  هدنب 

تفرعم هک  ینامز  تسا و  هدنروآدیدپ  سّدقم  تاذ  هب  تفرعم  زور ، بش و  تفر  دمآ و  ناهج و  رد  نوگانوگ  تالوحت  هب  تفرعم 
هب ّقح  ترـضح  هاگرد  هب  عوشخ ، عوضخ و  لاح  اب  دش ، دّبعتم  هک  هاگنآ  دزاس و  یم  دقتعم  دّبعتم و  ار  وا  دبای ، یم  یّلجت  ناسنا  هب 
هب هک  تسا  هاگنآ  دـنیب و  یم  تسود  رـضحم  رد  امئادار  دوخ  درک ، ادـیپ  یتلاـح  نینچ  هک  یـسک  .دزادرپ و  یم  هناـصلاخ  تداـبع 

تفرعم

ص:46
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هب ندرکن  لمع  وا و  نتخانـشن  یلاـعت و  قح  تفرعم  هب  لوصو  مدـع  ینعی  تروص ، نیا  ریغ  رد  .تسا  هدـمآ  لـئان  شترـضح  برق 
.دوب دهاوخن  باذع  يراوخ و  نالذخ و  زج  يا  هجیتن  شرماوا ،

یسانشادخ ( 46)

تفرعم ِراونا 

َقْوَف َْدبَْعلااَذه  َکَلَم  َْنلَعَج  َو ال  : » دیامن یم  میسرت  هنوگ  نیا  ار  تفرعماب  دّحوم  هّینامحر  تروص  تریـس و  همادا  رد  جارعم  ثیدح 
امَو ًهَّنَْجلا  ِْهَیِلا  َّنَقَوْشََال  راض َو  ٍُعبَـس  َّلُک  َُهل  ُحَّسَمَتَی  ٍدینَع َو  ٍراّبَج  ٍِرئآج َو  ٍناْطلُـس  َّلُک  ...َو  ٍکَلَم  َُهل  ُعَضْعَـضَتَت  یّتَح  (1) ِكُولُْملا ِِکلَم 
زا رترب  نیقی  متح و  روط  هب  ار ، يا  هدنب  نینچ  تنطلس  تردق و  دیامرف : یم  ِِهْلقَع » َماقَم  َُهل  َّنَمَْوقََال  یتَفِْرعَِمب َو  ُهَْلقَع  َّنَقِْرغَتْسََال  اهیف َو 

تنطلس

(47  ) تفرعم ِراونا 
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زوت هنیک  رگمتـس  راکمتـس و  هاشداپ  هچ  ره  و  هدروآ ، دورف  رـس  وا  ربارب  رد  ناهاشداپ  همه  هک  ناـنچ  نآ  مهد ، یم  رارق  ناـهاشداپ 
، تسا نآ  رد  هک  ار  هچنآ  ره  تشهب و  دنلامب و  هدنب  نآ  مدـق  رب  تروص  رگ ، نایز  ياه  هدـنرد  دـنریگ و  لد  هب  ار  وا  تبیه  تسا ،

.منک مایق  وا  لقع  ياج  هب  دوخ  منادرگ و  وا  قاتشم 

ادخ یگدنب  راهظا  نیرتهب 

زاین زار و  اب  هک  تسا  نداتفا  هدجـس  هب  دوبعم ، لباقم  رد  هدنب  ای  دـشاب و  هتـشاد  قلاخ  ربارب  رد  دـناوت  یم  قولخم  هک  یتلاح  نیرتهب 
هدجـس تشاذگ ، زامن  نوچ  هک  تسا  هدنب  رب  سپ  .دیامن  مالعا  دنوادخ  هاگرد  هب  ار  دوخ  رکـشت  ساپـس و  رکـش و  ماگنه ، نآ  رد 

يا : » دـیامرف یم  سپـس  .دراد  یمرب  ار  ناگتــشرف  وا و  ناـیم  باـجح  یلاعتیادـخ  هـک  تـسا  ناـمز  نـیا  رد  دروآ و  ياـج  هـب  رکش 
مامتا هب  مدوب  هتسب  هک  يدهع  دروآ و  اجب  دوب  شا  هدهعرب  هک  نم  هضیرف  دیرگنب ، ارم  هدنب  نم ! ناگتشرف 
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« . تسا هدومن  رکش  هدجس  متشاد ، ینازرا  وا  يارب  هک  ییاه  تمعن  رب  دناسر و 

یسانشادخ ( 48)

! اراـگدرورپ : » دـنیوگ ناگتـشرف  مهد »؟ وا  هب  یـشاداپ  هچ  امـش  رظن  هب  نم ! ناگتـشرف  يا  : » هک ناگتـشرف  هب  باـطخ  ّقح  ترـضح 
سپ امرف .» تیافک  ار  شتاّمهم  : » دـننک یم  ضرع  ناگتـشرف  هچ »؟ سپـس  : » دـیامرف یم  لاـعتم  راـگدرورپ  هد .» شاداـپ  ار  تتمحر 

یلاعت يادخ  سپ  .دنناسر  یم  ضرع  هب  ناگتـشرف  هک  نآ  رگم  دنام ، یمن  ریخ  زا  يزیچ  سپ  هچ »؟ سپـس  : » دیامرف یم  راگدرورپ 
: دیامرف یم  یلاعت  يادخ  سپ  میناد .» یمن  يزیچ  رگید  ام  اراگدرورپ ! : » دننک ضرع  ناگتشرف  هچ »؟ سپس  مناگتشرف ! : » دیامرف یم 

هجو و  دش ، مهاوخ  وربور  وا  اب  مدوخ  لضف  اب  درک و  ارم  رکش  وا  هک  روط  نامه  درک ، مهاوخ  يراذگرکش  ار  وا  امتح  »
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(1) دنایامن .» مهاوخ  وا  هب  ار  مدوخ 

(49  ) ادخ یگدنب  راهظا  نیرتهب 

سانشادخ ناسنا  یگژیو 

دوش یمن  لصاو  يرگید  زیچ  وا  هب  یکین  ریخ و  زج  دـنوادخ ، هیحان  زا  تسا ، یلاعتیراب  تاذ  قولخم  هک  ناـسنا  نوچمه  يدوجوم 
خر يدوبمک  يروصق و  نیرت  کـچوک  ضحم ، ریخ  نیا  رد  تسا و  ضحم  ریخ  دـسر ، یم  هدیـسر و  دـنوادخ  بناـج  زا  هچ  ره  و 

هراما و سفن  تآاقلا  زا  هک  تشز  دب و  راتفر  لامعا و  اریز  .دوش  یم  یـشان  وا  لامعا  ناسنا و  ِدوخ  هیحان  زا  هچنآ  رگم  دـهد ، یمن 
لقع و نید و  زا  یمدآ  راتفر  هچنانچ  دروآ و  یم  مهارف  ار  ناسنا  یتخبدب  کته و  تابجوم  دریگ ، یم  همشچرس  ناطیش 

یسانشادخ ( 50)

یثحب اج  نیا  رد  .دوش  یم  ناسنا  تداعس  یتخبشوخ و  ببس  ددرگ ، یشان  نادجو 
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ناـحتما و ناونع  هب  ناـسنا ، یگدـنز  رد  تاـمیالمان  تالکـشم و  عاوـنا  دوـجو  هک  هدـش ، حرطم  نیمّلکتم  قـالخا و  ياـملع  ناـیم 
ُهَرَمَغ دَق  ٍِبنْذُم  یلَع  َِکلْـضَِفب  َّیلَع  ْدُع  ُُهلْهَا َو  َْتنَا  ام  يْرمَا  نِم  َلَّوَت  یهِلا  : » دشاب یم  يونعم  لماکت  ریـسم  رد  وا  تاجرد  ندربالاب 

هّجوت و و  روآ ، شیپ  نم  يارب  تسه  تدوخ  هتسیاش  ار  هچره  و  ریگب ، هدهع  هب  ارم  رما  يّدصت  یتسرپرس و  نم ! يادخ  ، (1) ُُهلْهَج »
ار تدوخ  رما  تیانع و  تسا ، هتفرگارف  ار  وا  ياپارـس  ینادان  هک  يراکهنگ  رب  امرف و  ینازرا  نم  رب  دوخ  لضف  هب  ار  تدوخ  تیانع 

.نک ظفح 

سک و چیه  دراد و  رارق  ناحبس  ّیح  تردق  لیذ  رد  وا  رما  رایتخا و  یتسرپرـس و  ینعم ، ملاع  رد  دهاوخن ، هچ  دهاوخب و  هچ  ناسنا 
لوح و هب  رگم  تسین ، يزیچ  چیه 

(51  ) سانشادخ ناسنا  یگژیو 
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نیمه رب  تسا و  يدنوادخ  لازیال  تردـق  هرطیـس  هطلـس و  تحت  رد  روعـش ، دـقاف  روعـش و  يذ  يدوجوم  ره  يراب و  ترـضح  هّوق 
، عیرشت نیوکت و  دُعب  ود  رد  ناهج  هک  اریز  .دنک  یم  زاین  زار و  شیاین و  اعد و  یبوبر  هاگرد  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هک  تسانبم 

تاذ نآ ، تراـظن  لرتـنک و  تیادـه و  رد  و  هدروآ ، دوجو  هب  دوـخ  ار  یتـسه  نیوـکت ، ماـظن  رد  .تسا  يدـنوادخ  تردـق  دـی  رد 
ماظن اما  .درادـن  ار  میقتـسم  طارـص  نآ  زا  یّطخت  قح  يدوجوم  چـیه  و  یتسه ، رب  رظان  رـضاح و  میقتـسمریغ  امیقتـسم و  یلاعتیراب 

زا حیحص  باختنا  تیاده و  قیرط  نتفای  تکرح و  ریسم  زا  یهاگآ  زا  دعب  دشاب ، یم  ّقح  ترضح  تعیرش  نییبت  تهج  هک  عیرـشت 
یلاعتیراب ترـضح  هک  میقتـسم  طارـص  ریـسم  زا  سکره  اذـل  .ددرگ و  یم  میـسرت  ناشمارگ  ءایلوا  ماظع و  ءایبنا  طـسوت  حیحـصان ،

.تسا هدش  فرحنم  دوش ، جراخ  هدومن  صخشم  ءایبنا  طسوت 

یسانشادخ ( 52)
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تسا يدیمون  سأی و  هیام  ادخ  ریغ  هب  عوجر 

نیا دنا  هدرک  زاین  زار و  یلاعت  دنوادخ  هاگرد  هب  بجر  هام  رد  هک  ناشدوخ ، فورعم  ياهاعد  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
َرِـسَخ َكِْریَغ َو  یلَع  َنوُدـِفاْولا  َباخ  : » دـنیاشگب قاتـشم  ياه  ناسنا  يور  هب  ار  تفرعم  فلتخم  باوبا  اـت  دـننک ، یم  شیاـین  نینچ 

ٌلوُْذبَم َكُْریَخ  َو  َنیبِغاّرِلل ، ٌحُوتْفَم  ُُکباب  َکَلْـضَف ، َعَجَْتنا  ِنَم  ِّالا  َنوُعِجَْتنُْملا  َبَدْـجَا  َِکب َو  ِّالا  َنوُِّملُْملا  َعاض  ََکل َو  ِّالا  َنوُضِّرِعَتُْملا 
(1)« َكاصَع نَِمل  ٌطوُْسبَم  َُکقْزِر  ،َو  َنیِلمِْالل ٌحاتُم  َُکْلیَنَو  َنیِلئاّسِلل  ٌحابُم  َُکلْضَف  َنیِبلاّطِلل َو 

نایز دنتساوخ ، ار  وت  زج  هک  نانآ  دندش و  دیماان  دنتفر ، وت  ریغ  هناخ  رد  رب  هک  اه  نآ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 
يور تهاگرد  هب  زج  هک  ییاه  نآ  دندید و 

(53  ) تسا يدیمون  سأی و  هیام  ادخریغ  هب  عوجر 
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یبوخ ریخ و  و  تسا ، زاب  ناقاتـشم  يور  هب  هبوت  هاگرد  .دنداتفا  ییاونیب  هب  دنتفای ، ار  وت  ریغ  هک  نانآ  .دنتـشگ  دوبان  هابت و  دـندروآ ،
نادنموزرآ يارب  وت  هب  ندیـسر  .تسا و  ناور  امئاد  ناگدننکاضاقت  يارب  تلـضف ، ددرگ و  یم  هدیـشخب  دنهاوخب ، هک  اه  نآ  رب  وت 

.هدرتسگ نانامرفان  رب  وت  يزور  و  هدامآ ،

یلمع ِتفرعم 

هب تکرح  یلـصا  زار  دیامن و  یم  دزـشوگ  اه  ناسنا  هب  اعد  ناسل  اب  ار ، ّقح  ترـضح  ّتینادحو  دیحوت و  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما 
یمامت هک  دـنک ، یم  حرطم  ار  ناسنا  اصوصخ  تادوجوم ، ریاـس  ندوب  جاـتحم  دـنمزاین و  و  دـیامرف ، یم  ناـیب  ار  راـگدرورپ  تمس 

بوسحم ناسنا  یگدنز  ياهروحم  نیرت  یـساسا  زا  قح  ترـضح  تاذ  هب  دیما  دنمزاین و  جاتحم و  شخب  یتسه  تاذ  هب  تادوجوم 
يور نادنمزاین  هب  سکره  هدومن و  ناجاتحم  يوس  هب  ور  دنک ، لمع  نیا  زا  ریغ  سک  ره  هچنانچ  اذل  دوش و  یم 
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ار يدوبان  نارـسخ و  ّتلذ و  تابجوم  دـیما  نیا  هک  دروآ ، یم  دوجو  هب  دـیما  یعون  یگتـسبلد  نیا  تسا و  هتـسبلد  اه  نادـب  دروآ ،
.دیامن یم  مهارف  ناسنا  يارب 

یسانشادخ ( 54)

زا هک  دراد ، قابطنا  یـشخب  یتسه  تاذ  هب  هدومرف ، حرطم  اعد  نیا  ياهزارف  رد  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هک  یتایـصوصخ  نیاربانب 
ناقاتشم يور  هب  ناشهاگراب  هاگرد و  هشیمه  هک  دنراد ، ای  هتشاد و  دوجو  يدارفا  ای  درف  مادک  .تسا  زاین  یب  سک  همه  زیچ و  همه 

اه نآ  يارب  شیزور  هک  میراد  غارـس  ار  یـسک  هچ  دشاب ؟ يراس  يراج و  رمتـسم  روط  هب  امئاد و  اه  نآ  تیانع  لضف و  دشاب و  زاب 
َیلَع ُءاْقبِْالا  َُکلیبَس  َو  َنیئیـسُْملا ، َیِلا  ُناسْحِْالا  َُکتَداع  َكاواـن ، نَِمل  ٌضِرَتْعُم  َکُْـملِح  َو   » .دـشاب هدرتسگ  دـننک ، یمن  تعاـطا  هک 

َداِهتْجا ِیْنقُزْرا  َو  َنیدَتْهُْملا ، يَدُه  ینِدْهَاَف  َّمُهّللَا  َنیدَتْعُْملا ،

(55  ) یلمع تفرعم 

ص:55

ترتع نآرق و  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیسانشادخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


تیئابیکـش ادنوادخ ! دراد : یم  هضرع  تسا ، مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  باطخ  دروم  اعد ، نیا  رد  یلاعت  دـنوادخ  ، (1) َنیدِهَتْجُْملا »
یم تلهم  ناراکزواجت  هب  هک  تسا ، نانچنآ  تراتفر  و  تسا ، ناراکدـب  هب  یکین  وت ، شور  هار و  .دوش  یم  لماش  مه  تنانمـشد  رب 

.دهد

عوضخ یگدنب و  ِماقم 

ُبَغْرَا َو ُلِهَْتبَا َو  َْکَیِلا  ُلَئْسَا َو  َکَلَف  یهِلا ! : » دیاشگ یم  ام  يور  هب  ار  تفرعم  باب  يرگید  زارف  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 
َكِرْکُش َو نَع  ُلُفْغَی  َكَدْهَع َو ال  ُضُْقنَی  َكَرْکِذ َو ال  ُمیُدی  نَّمِم  ینَلَعْجَت  نَا  ٍدَّمَُحم َو  ِلا  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  َیِّلَُصت  نَا  َُکلَئْسَا 

یسانشادخ ( 56)

و منک ، یم  هیرگ  يراز و  وت  يوس  هب  مهاوخ و  یم  وت  زا  ایادخ ! ، (2) َكِْرمَِاب » ُّفِخَتْسَیال 
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یمن ار  تنامیپ  دنتسه و  وت  دای  هب  هتسویپ  هک  یهد ، رارق  یناسک  زا  ارم  .دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک  مهاوخ  یم  وت  زا 
دنوادخ هاگرد  هب  هنوگچ  ردقچ و  دوخ ، هرمزور  یگدنز  رد  ام  .دنرامشن  کبس  ار  وت  روتـسد  دنوشن و  لفاغ  وت  رکـش  زا  دننکش و 

هب تبـسن  ایآ  و  مینک ، یم  لمع  میرگن و  یم  ُُهلـالَج ) َّلَـج   ) يراـب ترـضح  ماـکحا  هب  يدـید  هچ  اـب  هنوگچ و  میراد و  زاـین  زار و 
ّربکت رورغ و  اب  دوخ ، هدش  ماجنا  صقان و  لامعا  رب  ای  و  میتسه !؟ ّتیمها  مک  توافت و  یب  ّقح  ترضح  تاروتسد  ماکحا و  يارجا 

! اجک ناراوگرزب  نآ  راتفگ  تاکرح و  نید و  همئا  تانایب  اجک و  ام  .مینک  یم  هاگن 

یگدنکفارس تلاجخ و 

نآ رگید  ییوس  زا  قح و  ترـضح  هاگـشیپ  رد  دنمـشزرا  هاگیاج  الاو و  نأـش  تمظع و  ماـقم  نآ  اـب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 
لباقم رد  هدنب  ییاوسر  تلجخ و  دنراد ، یم  هضرع  یبوبر  ترضح  ربارب  رد  هناعضاخ ، هناصلاخ و  ياه  شیاین  تادابع و 
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؟ نیرخآ نیلوا و  قلخ  ربارب  رد  مه  نآ  درک ، لمحت  ناوت  یم  هنوگچ  ار  ییایربک  تحاس 

(57  ) یگدنکفارس تلاجخ و 

َو   ِ هّللا یَلَع  ِضْرَْعلا  ُءایَح  ِّالا  َُهلوُهَم  ِباسِْحِلل  ْنُکَی  َمل  َْول  َو  : » دـیامرف یم  نینچ  نیا  اـبیز  ثیدـح  کـی  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
رگم یتـشحو ، لوه و  چـیه  باـسح  فقوم  يارب  دوـبن  رگا  و  ، (1)« لابِْجلا ُسُؤُر  نِم  َطـِبْهَی  ـال  نَأ  ِءْرَْمِلل  ِّقَِحب  ِْرتَّسلا  ِکـْتَه  ِهَحیـضَف 

هداهن و هوک  هب  رس  یمدآ  هک  دوب  راوازس  نآ ، يرد  هدرپ  ییاوسر و  یلاعت و  دنوادخ  رب  لامعا  ندش  هضرع  یگدنکفارس  تلجخ و 
رد هک  نیا  رتاوسر  نیا  زا  و  نیرخآ ، نیلوا و  قلخ  روضح  رد  تمایق  رد  ییاوسر  .دـیاین  دورف  اه  يدابآ  اهرهـش و  اـه و  هوک  زارف  زا 

، يراگنا لهس  تمایق ، رد  اما  .تسا  هتـشادن  چیه  شناگدنب  رب  ایند  رد  ّتیراتـس  يراوگرزب و  تمحر و  زج  هک  ینابرهم  قلاخ  ربارب 
نیهوت و يراتفردب ،

ص:58
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نیرتمک نیرت و  کچوک  ایند  رد  هک  یتروصرد  دنـشک ، یم  خر  هب  ار  ام  كانتـشحو  ياه  یتشز  میظع و  ياه  تیانج  اه و  تنایخ 
.هدماین دیدپ  ام  راسخر  رد  یگدنمرش )  ) یگدز مرش  ّتلذ و  راهظا  رطاخ و  یگتسکش  هانگ و  هب  فارتعا 

یسانشادخ ( 58)

ناسنا راختفا  ادخ  یگدنب 

نَا اّزِع  یب  یفَک  یهِلا ! : » دیامرف یم  میسرت  نینچ  نیا  قح  ترـضح  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  یگدنب  رخف  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
ارم تسا  یفاک  و  متـسه ، وت  هدنب  هک  تّزع  نیا  ارم  تسا  یفاک  ادنوادخ ! ، (1) ّابَر » یل  َنوُکَت  نَا  ارْخَف  یب  یفَک  َو  ادـْبَع ، ََکل  َنوُکَا 

ُّبُِحا اـمَک  َْتنَا   » .یتـسه نم  راـگدرورپ  هک  راـختفا  نیا  ارم  تسا  یفاـک  متـسه و  وـت  هدـنب  .یتـسه  نم  راـگدرورپ  هک  راـختفا  نیا 
( الع ّلج و  دنوادخ   ) وت ّبُِحت ،» امَک  یْنلَعْجاَف 

(59  ) ناسنا راختفا  ادخ  یگدنب 

ص:59
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.يراد تسود  هک  نک  نانچ  ارم  مراد ، تسود  هک  ینانچ 

ندیدرگ وا  رماوا  عیطم  ندش و  هدنب  هنیمز  ینعی  دهد ، رارق  دوخ  هدـنب  ار  وا  هک  تسا ، نیا  ناسنا  هب  ناحبـس  ّیح  تالّـضفت  زا  یکی 
، دـش لـئان  ّقح  ترـضح  یگدـنب  ماـقم  هب  هدـنب  هچناـنچ  دـیامن و  دوخ  هدـنب  ار  وا  لـماک  روـط  هب  دروآ و  مهارف  شا  هدـنب  يارب  ار 

.دنک یم  یناوتان  زجع و  راهظا  شربارب  رد  ناطیش  دیسر ، یعیفر  هاگیاج  نینچ  هب  هدنب  رگا  .تسا و  هدش  بوسحم  هاگرد  نیصلُخم 

هارمگ مامت  ار  قلخ  هک  مسق ، وت  لالج  تّزع و  هب  : » تفگ ناطیش  ، » (1)« َنیصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَدابِع  ِّالا  َنیعَمْجَا .  ْمُهَّنَیِوْغَُال  َِکتَّزِِعبَف  »
« . دنا هدیرب  وت  ریغ  زا  لد  هک  تناگدنب ، زا  ناّصاخ  نیصلخم و  رگم  درک ، مهاوخ 

یسانشادخ ( 60)

ص:60
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تسار يا  هدنب  اریز  .دش  دنهاوخن  ناطیش  بولغم  دنتسه ، ّقح  ترضح  رماوا  ياضر  هب  یضار  میلست و  دصرددص  هک  يدارفا  ینعی 
تـسد یگدـنب  تفرعم  هب  دـناوت  یم  ناسنا  هک  ییاه  هار  زا  یکی  .دـشاب  دوخ  يالوم  رایع  مامت  دـبع  اعقاو  هک  دـشاب ، یم  صلخم  و 
لاصتا طابترا و  یلاعتم ، فده  نیا  ققحت  تهج  ریـسم  نیرتهب  دشاب و  یم  ّقح  ترـضح  هاگرد  هب  شیاین  اعد و  زاین و  زار و  دـبای ،
نادیواج يا  هریخذ  وگلا و  ناونع  هب  هک  تسا ، مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هناقشاع  هناصلاخ و  ياهزاین  زار و  تاجانم  هب  نتـشاد 

.دناسر یم  لماک  يدنم  هرهب  هب  ار  ناسنا  بولطم ، لامک  هب  ندیسر  تهج 

(61  ) ناسنا راختفا  ادخ  یگدنب 
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دراد قلاخ  تمظع  زا  ناشن  تقلخ  بئاجع 

یعیبط لماوع  میظنت  رد  : » دـیوگ یم  وا  .تسا  هدرک  يدایز  تاعلاطم  یعیبط  لـماوع  هنیمز  رد  ناـهج ، فورعم  نادنمـشناد  زا  یکی 
، نژیـسکا دوب  یم  تسه  هچنآ  زا  رت  میخـض  اپ  ود  نیمز  هرک  یجراخ  رـشق  رگا  ًالثم  تسا ، هتفر  راک  هب  يراک  هزیر  تقد و  ياهتنم 

نیمز نبرک  نژیـسکا و  هّیلک  دوب ، یلعف  قمع  زا  رتشیب  ای  دنچ  اهایرد  قمع  هاگره  ای  درک ، یمن  ادیپ  دوجو  تایح ، یلـصا  هدام  ینعی 
(1) «. دنام یمن  یقاب  كاخ  حطس  رد  یناویح  ای  یتابن و  یگدنز  هنوگ  چیه  ناکما  رگید  دش و  یم  بذج 

روما یمامت  رد  هک  تسا  يّربدـم  ياتکی  زا  تیاکح  دراد ، دوجو  نآ  فارطا  نیمز و  رد  هک  ینـشور  ياه  هناشن  بئاجع و  نیاربانب 
تسا و راکشآ  دوهشم و  وا  ریبدت 

یسانشادخ ( 62)
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هریغ و یکـشخ و  يزبس و  هنوگره  راجـشا و  نداعم و  اهرهن و  اه و  همـشچ  اه و  لـت  اـه و  هوک  اـیرد و  یکـشخ و  رد  وا  تیربدـم 
هب دراد و  همادا  نانچمه  ماظن  نیا  .مه و  اـب  راـگزاس  يوحن  هب  لـصتم و  رگیدـکی  هب  عفاـنم  نیا  تسا و  ناـسکی  دـنراد  هک  یعفاـنم 

شرما ریبدت  تقلخ و  هک  دنامهف  یم  و  نایامن ، تمکح  ملع و  تردق و  راثآ  اه  نآ  یمامت  رد  دنا و  هدـشن  دوجوم  فداصت  فرص 
.میکح میلع و  رداق و  ّربدم و  تسا  یقلاخ  هب  یهتنم 

، مینک یم  هدهاشم  ار  ّقح  ترـضح  ّتینادـحو  زا  عطاق  یناهرب  نشور و  نیئآ  مینکفا ، رظن  ملاع  فلتخم  بناوج  زا  وس  ره  هب  اذـل  و 
.دراد اه  هولج  تفرعم  نیقی و  لها  يارب  هک 

(63  ) دراد قلاخ  تمظع  زا  ناشن  تقلخ  بئاجع 
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میکح دنوادخ  هیحان  زا  يزور  قزر و  نیمأت 

دیفم دـنمجرا  ناگدـنناوخ  يارب  نآ  ندروآ  هک  دـنراد  یبلطم  دروم  نیا  رد  هر )  ) یئابطابط همالع  نازیملا ، بحاص  قزر ، دروم  رد 
.دوب دهاوخ 

ره زا  تسا  ترابع  شیردصم ، مسا  يانعم  هب  نداد و  يزور  شیردصم ، يانعم  هب  قزر  هملک  : » دـنا هتـشون  نینچ  ریـسفت  رد  ناشیا 
یم ادیپ  دادتما  نآ  هلیـسو  هب  شءاقب  رـشب و  تایح  هک  ییاذغ  دننامه  دـیامن ، کمک  شتایح  ءاقب  رد  ار  رگید  يدوجوم  هک  يزیچ 

.دنک

نآ قزر  دـشاب ، هتـشاد  يدوجوم  ءاقب  رد  یتلاخد  هک  يزیچ  ره  ساـیق ، نیمه  هب  ددرگ و  یم  ندـب  ءزج  یمدآ و  ندـب  لـخاد  اذـغ 
اب تاناویح  زین  دـننک و  یم  قازترا  رگید  ضعب  هب  یـضعب  يداـم ، تادوجوم  هک  تسا  حـضاو  اـنعم  نیا  دوش و  یم  هدرمـش  دوجوم 

: هک هدروآ  نینچ  ثحب  نیا  همادا  رد  و  اوه .» بآ و  اب  ناهایگ  ناهایگ و 

یسانشادخ ( 64)

ص:64
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ره رد  هچنآ  هتفرگارف و  ار  تارذ  یمامت  تسا و  ملاع  هب  طیحم  هدـنار ، ناـهج  رد  یلاعتیادـخ  هک  ییاـضق  هک  تسا  نشور  زین  نیا  »
قزر و هک  دوش  یم  نشور  اـج  نیا  زا  تسا و  اـضق  نآ  زا  همه  شدوجو ، راوطا  رد  هچ  شدوـخ و  رد  هچ  دراد ، ناـیرج  يدوـجوم 

.دنتسین یندشادج  مه  زا  هجو  چیه  هب  هک  تسا  مزالتم  رما  ود  قوزرم 

رّدقم ِقزر 

ترابع نیمه  ياـنعم  نیا  یعبت و  ضرعلاـب و  هن  تسا  یلـصا  یلْوَا و  مه  شندوب  لـخاد  و  تسا ، یهلا  ياـضق  رد  لـخاد  قزر  سپ 
تسا (1) ّقح  قزر  مییوگ  یم  هک  تسا 

نید شناد و  ملع و  قازرا  دنتسه ، دنم  هرهب  نآ  زا  مک  رامـش  هب  يا  هّدع  دشاب و  یم  یقیقح  قزر  هک  ّقح  ترـضح  قازرا  زا  یکی 
.تسا تلیضف  و 

(65  ) رّدقم ِقزر 
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لیمک هب  دوخ  تیصو  زا  یـشخب  نیا  هتبلا   ) یعخن دایز  نب  لیمک  هب  دوخ  ّتیـصو  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  الوم  ترـضح 
دزن رد  تلزنم  هبتر و  ثیح  زا  دنتـسه و  كدـنا  رایـسب  مک و  رامـش  ثیح  زا  ناـنآ  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  : » دـیامرف یم  نینچ  تـسا )

ات دنک ، یم  يرادهگن  ظفح و  ار  دوخ  نشور  ياه  لیلد  اه و  تّجح  نانآ  هلیـسو  هب  دنوادخ  دنراوگرزب ، دنمجرا و  یـسب  يادـخ ،
شناد ملع و  دنامن ، یلاخ  تّجح  زا  ایند  رد  ات  دوخ ، هابشا  لد  رد  ار  نآ  دنراکب  دوخ و  لاثما  هب  ار  نآ  دنراپـسب  تناما  نانآ  هک  نآ 

(1) « . دندنب راکب  نیقی  یگدوسآاب و  هدروآ و  يور  هرابکی  نانآ  رب  یناینب  تقیقح و  اب 

هناگی یقیقح و  فراع  كرابم  نابز  زا  هک  تسا  تفرعم  لامک  زا  ییاهزارف  اه  نیا 

یسانشادخ ( 66)
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اذل .تسا و  هدش  رداص  ّتیناسنا ، يوس  هب  ریس  ناسنا و  ندش  هتخاس  تیاده و  تهج  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  رهد ،
شالت یعس و  دنریگرارق و  ریسم  رد  دنهاوخب و  هک  ییاه  نآ  هب  تسا و  ّقح  هک  دوش ، یم  بوسحم  قزر  کی  نید  شناد و  ملع و 

قیرط و زا  نآ  هار  اهنت  میئامن ، تفایرد  بسک و  میهاوخب  ار  یعقاو  یقیقح و  نافرع  تفرعم و  هک  نیا  يارب  ام  .دـنهد و  یم  دـنیامن 
هیلع یلع  نینمؤملاریما  الوم  هغالبلا  جـهن  اصوصخ  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  هّیکاذ  هیعدا  ثیداـحا و  نآرق و  یعقاو  ياـیوگ  ریـسم 
هیلع یلع  نینمؤملاریما  يایاصو  زا  اددجم  اج  نیا  رد  .تسا  دونشخ  یضار و  هار  نیمه  هب  مه  یلاعت  دنوادخ  هک  دشاب ، یم  مالـسلا 

 . میزاس یم  وبشوخ  تیالو  ّمنرت  هب  ار  نامناور  حور و  مالسلا 

(67  ) رّدقم ِقزر 
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مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تّیصو 

: تفگ لیمک  .مدیـسرپ  وا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  لضف  زا  مدرک و  تاـقالم  ار  لـیمک  يزور  تسا : هتفگ  دـیز  نب  دـیعس 
« تسا نآ  رد  هچنآ  اـیند و  زا  وت  يارب  تسا  رتهب  نآ  و  دومرف ؟ نم  هب  راوگرزب  نآ  هک  یـشرافس )  ) یتّیـصو هب  ار  وت  مهد  ربـخ  اـیآ  »

ِّالا َهَُّوق  َلْوَح َو ال  هّللا َو ال  ِمِْسب   ) وگب ادـخ و  مان  هب  زور  ره  ربب  مان  لـیمک ! يا  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : يرآ » : » متفگ
.ادخ هب  نک  لّکوت  و  هّللِاب ِ) 

( لامک  ) بدا ار  نینمؤم  نم  دومرف و  تیبرت  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تخومآ و  بدا  ار  شلوسر  ادخ ، انامه  لیمک ! يا 
يّرـس زار  منک و  یم  حاـتتفا  ار  نآ  نم  هک  نآ  رگم  تسین ، یملع  لـیمک ! يا  .مهد  یم  ثرا  هب  نـیمّرکم  هـب  ار  بدا  مزوـمآ و  یم 

تفرعم جاتحم  دـنمزاین و  نآ  رد  وت  هک  نیا  رگم  تسین  یتکرح  چـیه  لیمک ! يا  .درب  یم  ناـیاپ  هب  ار  نآ  مئاـق  هک  نآ  رگم  تسین ،
یفاک تفرعم  تخانش و  اب  ار  مولع  دیاب   ) یتسه
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.تسا بآ  ندیشون  مک  اذغ و  ندروخ  مک  زا  یتسردنت  لیمک ! يا  تسیچ ) يارب  مولع  ینادب  يریگارف و 

یسانشادخ ( 68)

هنامیکح ِحیاصن 

كرد مهف و  هک  اه  نآ   ) دنتـسه القع  هیبش  هک  نانآ  هدم  رارق  باطخ  دروم  ینک ، یم  هلداجم  یـسک  اب  ادـخ  يارب  یتقو  لیمک ! يا 
دارفا اب  هک  نیا  زا  زیهرپب  .تسا  ناشنارگید  زا  رترب  رتالاب و  یفنـص  یتیعمج  ره  رد  لیمک ! يا  .تسا  يرورـض  نخـس  نیا  و  دـنراد )
نینچ نیا  شمیظع  نآرق  رد  یلاعتیادخ  هک  شاب  یناسک  زا  نک و  لّمحت  دنتفگ  وت  هب  اوران  ینخـس  رگا  و  ینک ، هرظانم  نانآ  تسپ 

تملاسم هب  ار  ناشخـساپ  دنریگ ، رارق  نانادان  باطخ  دروم  هک  یماگنه  و  امالَـس .» اُولاق  َنُولِهاْجلا  ُمُهَبَطاخ  اِذا  َو  : » هدرک ناشفـصو 
اب ریگ و  هرانک  نیقفانم  زا  لیمک ! يا  .نیزگ  يرود  قساف  نامدرم  زا  شاب و  نیقّتم  نابیتشپ  وگب و  ّقح  لاح  ره  رد  لیمک ! يا  .دنهد 

مدمه ناراک  تنایخ 
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یتحاران هار  هدومن ، لمأت  وا  رد  اریز  تسا ، نمؤم  هنیئآ  نمؤم  لیمک ! يا  .یبای  هار  نیملاظ  هاگتـسد  رد  هک  نیا  زا  نک  رذح  و  وشم ،
 . دناشک یم  شیئوکین  هب  ددنب و  یم  وا  رب  ار 

(69  ) هنامیکح حیاصن 

هیراع تباث و  ِنامیا 

هقدص دنراد و  موادم  هزور  ینالوط و  زامن  هک  یهورگ  هب  وشم  رورغم  هتفیرف و  لیمک ! يا  رادهگن ، ار  یلاعتیادخ  راتفگ  لیمک ! يا 
.دنتسه قفوم  اه  نآ  هک  دنرادنپ  دنهد و  یم 

.تسا تیراع  ناشنامیا  هک  یـشاب  نانآ  زا  هک  نیا  زا  زیهرپب  هیراع ) تباث و  نامیا   ) تسا عدوتـسم  رقتـسم و  نامیا  انامه  لـیمک ! يا 
رکـش سیدقت و  دیجمت و  دیمحت و  زا  لاح  ره  رد  تقو و  چیه  سپ  یتسین ، وا  تیفاع  ادخ و  تمعن  زا  یلاخ  تقو  چـیه  لیمک ! يا 

.شابم یلاخ  وا  دای  و 

یسانشادخ ( 70)
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تفای و تیادـه  هک  نآ  زا  دـعب  دـش  هارمگ  هک  روخم  ار  هدروخ  بیرف  تّما  نیا  ياـه  فرح  لوگ  تسادـخ  يارب  نید  لـیمک ! يا 
هب اما  دنتخانـش  دندیمهف و  ار  تماما  تیالو و  ّقح  هک  دنتـسه  یمدرم  ترـضح  روظنم   ) دوب هدرک  لوبق  هک  نآ  زا  دـعب  درک ، راکنا 
ادخ دهد و  یم  دهاوخب  سک  ره  هب  تسادخ  تسد  هب  تلیـضف  لیمک ! يا  دندش ) تماما  تیالو و  رکنم  حضاو  راکـشآ و  تروص 

.تسا گرزب  لضف  بحاص 

دنلب و تاجرد  ّلج و  ّزع و  يادخ  باوث  تسا  وا  يارب  دشاب  بغار  ترخآ  هب  هک  نآ  تسا ، ناشتشگزاب  ترخآ  هب  همه  لیمک ! يا 
دشاب (1) یقّتم  هک  نآ  رگم  درب  یمن  ثرا  هب  ار  نآ  هک  یتشهب 

(71  ) هیراع تباث و  نامیا 
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تیالو ِتفرعم  ِبهاوم 

زا تسیاب  یم  ددرگ ، رادروخرب  یعقاو  نافرع  یقیقح و  ملع  زا  دـهاوخب  هک  یملع ، ّتیـصخش  ناونع و  ره  تحت  یهورگ  درف و  ره 
.دیامن هدافتسا  تسا  دنم  هرهب  شناد  ملع و  یتاذ  جاّوم و  يایرد  زا  هک  نآ ، غورف  رپ  ناشوج و  همشچرس 

يارب دبای ، یم  يّرست  ناهج  هب  دشاب ، یم  هلالج  ّلج  ّقح  ترـضح  دزن  هک  قلطم  ملع  یتاذ و  عبنم  زا  ملع ، جاّوم  ناشورخ و  يایرد 
ریاس اه و  ناسنا  هک  ناهج ، هب  دنادب ) تحلـصم  هک  هزادنا  ره  هب   ) قح ترـضح  هیحان  زا  نآ ، قیرزت  قلطم و  ملع  تیارـس  يّرـست و 
نامز زا  اصوصخ  نانآ و  ءایـصوا  ناربمایپ و  ناگبخن و  ءایلوا و  قیرط  زا  دـیامن ، یم  یگدـنز  يریذـپ  تیادـه  ناونع  هب  تادوجوم 
رـشب رگا  اذـل  دوب و  دـهاوخ  رـشب  يارب  یـسرتسد  لباق  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  تماما  تیالو و  عورـش  ءاـیبنالا و  متاـخ  يربماـیپ 

، ددرگ دنم  هرهب  تفرعم  ملع و  بهاوم  زا  دوخ ، كرد  مهف و  هزادنا  هب  دهاوخب ،

یسانشادخ ( 72)
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ملع و ياه  هشوخ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  مالـسا و  نأشلا  میظع  ربمایپ  اصوصخ  ماظع و  ءاـیبنا  ضیفرپ  بتکم  زا  تسیاـب  یم 
هب قلعتم  اه  نآ  زا  دـعب  ای  ربماـیپ و  کـی  هب  قلعتم  هک  راـصعا ، زا  يرـصع  ره  رد  هک  ناـنچمه  دـنیامن ، تفاـیرد  تفرعم  تلیـضف و 

.دنا هدرب  اه  هرهب  ناراوگرزب  نآ  ینارون  ضیفرپ و  رضحم  زا  تلیضفاب  دارفا  زا  یناوارف  هّدع  تسا  هدوب  یموصعم 

ماما نیموس  موصعم و  نیمجنپ  نآ  و  مییامن ، یم  هراشا  تفرعم  ملع و  تمظعاب  نازورف و  ياه  همـشچ  زا  یکی  هب  ام  اـج  نیا  رد  هک 
نیرت یلاع  نیرتهب و  هفرع ، زور  رد  شا  هنافراع  زوسناج و  ياه  هلان  اـب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبعابا  ترـضح  ناـیعیش 

تماـیق و یـسانش و  یتـسه  یـسانش و  ناـسنا  ینیب و  ناـهج  دـیحوت و  یـسانشادخ و  اـب  طاـبترا  رد  ار  یهاـگآ  تخانــش و  ریــسم 
.تسا هدومرف  نایب  دوخ  هنافراع  ياعد  رد  ار  گرم  زا  دعب  لبق و  تایصوصخ 

(73  ) تیالو تفرعم  بهاوم 
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ینیسح تفرعم 

اب دوخ  همیخ  زا  هک  میدوب ، ترـضح  نآ  تمدخ  تافرع ، رد  هفرع  زور  رـصع  دنا : هدرک  تیاور  يدـسا  بلاغ  نارـسپ  ریـَشب  رُْـشب و 
يور دنداتـسیا و  همحرلا ) لبج   ) هوک پچ  بناج  رد  عوضخ  عوشخ و  للذت و  تیاهن  اب  نایعیـش  نادنزرف و  تیب و  لها  زا  یهورگ 

هب دـنک ، بلط  ماعط  هک  ینیکـسم  دـننامه  دـنتفرگ و  كرابم  تروص  ربارب  رد  ار  اه  تسد  دـندینادرگ و  هبعک  يوس  هب  ار  كراـبم 
ُْعنُص ِهِْعنُصَک  َو ال  ٌِعنام ، ِِهئاطَِعل  َو ال  ٌِعفاد ، ِِهئاضَِقل  َْسَیل  يذَّلا  ِهِّللُدْمَْحلَا  : » دندناوخ اعد  نینچ  نیا  همـسازع  ییایربک  ترـضح  هاگرد 

(1) ُِعیادَْولا » ُهَْدنِع  ُعیضَت  ُِعیالَّطلا َو ال  ِْهیَلَع  یفْخَی  ال  َِعیانَّصلا ، ِِهتَمْکِِحب  َنَْقتَا  َو  ِِعیادَْبلا ، َسانْجَا  َرَطَف  ُعِساْولا ، ُداوَْجلا  َوُه  َو  ٍِعناص ،

یسانشادخ ( 74)
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دشاب و یمن  یعناص  شعنـص  دننامه  تسین و  یعنام  شیاطع  ربارب  یعفاد و  شیاضق  يارب  هک  تسا  ییادخ  يارب  دمح  دـیامرف : یم 
نقتم و ار  تاعونـصم  شیوخ  تمکح  هب  دنیرفایب و  نوگانوگ  ياه  هدیدپ  و  هدیرفآ ، هک  شخب ، تعـسو  تسا  هدنـشخب  داوج و  وا 

.ددرگ یمن  عیاض  وا  دزن  دوجو  ياه  تعیدو  دنام و  یمن  ناهنپ  وا  رب  یتسه  ياه  هعیلط  هدادرارق ، مکحتسم 

قالطالا یلع  ِمیکح 

دننامه تسارجالا و  مزال  یمتح و  یهلا  ياضق  اریز  درادن ، يرادیاپ  تردق  یعدار  عنام و  هنوگ  چیه  ّقح ، ترضح  ياضق  ربارب  رد 
ترـضح هچنانچ  .دشاب و  ینوگرگد  لباق  یحلاصم  رابتعا  هب  ای  رگید و  تاردقم  اعد و  هلیـسو  هب  ناوتب  هک  تسین ، یلاعت  قح  َرَدَـق 

ناونع ره  تحت  سک و  ره  هب  دریگ ، قلعت  شتیشم  هنأش  ّزع  ّقح 

(75  ) قالطالا یلع  میکح 

ترضح هچنآ  ره  دنک و  يریگولج  دناوت  یمن  سک  چیه  دیامن ، ششخب  دهاوخب 
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مه و  تسوا ، طقف  یقیقح  یلصا و  عناص  هدننیرفآ و  اریز  درادن ، ار  نآ  لثم  ِقلخ  تردق  ار  سک  چیه  دنیرفایب ، همـسازع  لالجلاوذ 
یمن هشیدنا  رکف و  راتفگ و  دوجو ، یگدنشخب  رد  هدروآ و  هدیدپ  هدوب  تحلـصم  هب  هچنآ  ره  شدوخ  یلازیال  تردق  اب  هک  تسوا 

هداد رارق  ناشدوخ  لماکت  ریسم  رد  تماقتسا  اب  ماود و  اب  ار  دوخ  تاقولخم  تاعونصم و  هک  تسا  یقالطالا  یلع  میکح  وا  دجنگ ،
.ددرگ یمن  عیاض  وا  دزن  تسا ، هدومرف  رقتسم  یتسه  ناهج  رد  هعیدو  ناونع  هب  هچنآ  تسا و 

َو ٍعِراض ، ِّلُک  ُمِحار  َو  ٍِعناق ، ِّلُک  ُشِیار  َو  ٍِعناص ، ِّلُک  يزاج  : » تسا هدومرف  نینچ  اـعد  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح 
دیدپ دیامن و  عارتخا  ار  يزیچ  هک  سک  ره  هب   ) هدنزاس ره  هدنهد  شاداپ  (1)« ِعِطاّسلا ِروُّنلِاب  ِعِماْجلا  ِباتِْکلا  ِِعفانَْملا َو  ُلِْزنُم 

یسانشادخ ( 76)
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هدنروآدورف زار و  ره  رب  نابرهم  تعانق و  ره  شخب  ناماس  و  دهد ) یم  یشاداپ  يدزم و  دهد  تروص  ار  يراک  ای  دزاسب و  دروآ و 
هک ار  یلمع  ره  شاداپ  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  تسا ، هدنـشخرد  يرون  هب  هک  ریگارف ، هدرتسگ و  باـتک  رامـش و  یب  ياـهدوس 

رظن زا  هک  اه  نآ  ترخآ ، رد  ار  رگید  یخرب  ایند و  نیمه  رد  ار  یخرب  داد ، دـهاوخ  دـهد ، ماجنا  تعیبط  ناهج  رد  يدارفا  ای  يدرف 
هک نانآ  اما  دیامرف ، یم  اطع  هئـشن  نیمه  رد  ار  اه  نآ  يازج  دنتـسه ، نید  یب  یلک  روط  هب  ای  دنرادن ، يا  هرهب  ینید  لیاضف  نید و 
رد یتروص  هب  ایند و  نیا  رد  یتروص  هب  دنتـسه ، دنم  هرهب  يدابع  لامعا  ماجنا  نید و  دـیحوت و  زا  دـنراد و  نامیا  ترخآ  ناهج  هب 

.دیامن یم  تیانع  ترخآ  رد  یحلاصم  يانبمرب  یلک  روط  هب  ای  ترخآ و 

(77  ) قالطالا یلع  میکح 
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نیقیلا ُملع 

ْیَـش ٌء َو ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ُُهلِدْعَی َو  ْیَـش َء  َو ال  ُهُْریَغ ، َهِلا  الَف  ٌعِماق ، ِهَِربابَْجِلل  َو  ٌِعفار ، ِتاجَرَّدِلل  َو  ٌِعفاد ، ِتابُرُْکِلل  َو  ٌعِماس ، ِتاوَعَّدِلل  َوُه  «َو 
يراتفرگ هدننک  فرطرب  اهاعد و  هدنونـش  تسوا  و  دیامرف : یم   (1) ٌریدَق » ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُریبَْخلا ، ُفیطَّللا  ُریـصَْبلا  ُعیمَّسلا  َوُه 

تسوا وا و  دننامه  يزیچ  هن  وا  يواسم  يزیچ  هن  و  وا ، ریغ  يدوبعم  تسین  سپ  .ناشکندرگ  نکش  ندرگ  تاجرد و  هدنربالاب  اه و 
.تساناوت يزیچ  ره  رب  وا  هاگآ و  فیطل  يانیب  ياونش 

ياه هتفگ  ای  اه  هدینـش  نیا  هچ  رگ  .دونـش  یم  نوگانوگ  ياه  هویـش  هب  ار  اهاعد  اه و  يراز  اه و  هلان  اهاون و  ماـمت  هک  يا  هدـنونش 
هدرک داجیا  عادبا و  شدوخ  ار  فلتخم 
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یّـسح و ياه  هار  زا  هن  اما  دنراد ، ار  یتساوخرد  يزیچ و  هنوگچ  دنتـسه و  هچ  اهادص  عاونا  هک  دـناد  یم  مه  لزا  لوا و  زا  تسا و 
.درک میهاوخن  نآ  كرد  ساسحا  ام  هک  یفلتخم  ياه  هار  زا  هکلب  دونـش ، یم  شوگ  هار  زا  ناسنا  لثم  هدنز  دوجوم  کی  هک  يدام 

.دنشاب دنم  هرهب  نیقیلا  قح  نیقیلا و  ملع  زا  دارفا  هک  يدراوم  رد  زج 

یسانشادخ ( 78)

هب صخش  تحلصم  هب  ای  دیامرف و  یم  باوج  ای  یحلاصم  يانبم  رب  دونش و  یم  ار  وا  ياعد  همساّزع  قح  ترضح  هک  دناد  یم  ینعی 
نینچمه .دهد و  یمن  باوج  یلئاسم  يانبم  رب  مه  نآ  یّلک ، روط  هب  ای  دهد و  یم  باوج  يرگید  ررقم  تقو  رد  دزادنا و  یم  ریخأت 

یم يوجن  وا  يوس  هب  رگید  تادوجوم  ای  فلتخم  ياه  ناـسنا  زا  نوگاـنوگ  ياـه  هویـش  اـب  هک  اـه ، يراـتفرگ  ندرک  عفر  رد  تسا 
.دیامن یم  الب  عفد  دناد  یم  حالص  شدوخ  هک  يدراوم  هچ  یتحلصم و  هچ  ساسا  رب  هنوگچ و  هک  دوش ،

، تسا حرطم  وا  هّوق  لوح و  ینطاب  يرهاظ و  داعبا  رد  اه  ناسنا  ندربالاب  رد 

(79  ) نیقیلا ملع 
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رد دهاوخب و  وا  زا  ار  دوخ  ینامیا  یقالخا و  یملع و  هجرد  ءاقترا  دیاب  دشاب ، یم  بستنم  وا  هب  تلیـضف  نامیا و  هار  زا  هک  سکره 
هدـهاجم و اب  دـیامن و  بلط  وا  ییایربک  سّدـقم  تحاس  زا  ار  یقـالخا  یملع و  یناـمیا و  یقیقح  جرادـم  هب  دوعـص  قیفوت  تقیقح 

.دیآ یم  لیان  دشاب  هتشاد  تیاضر  وا  هچنآ  هب  ششوک 

یقیقح ِتیاده 

دادمتسا و دنتسین ، یقیقح  هاوخادخ  رگید  ترابع  هب  ای  دنهد و  یمن  رارق  وا  تیاده  رون  وترپ  رد  ار  دوخ  هک  ییاه  هورگ  دارفا و  اما 
يدوبان و هطرو  هب  اـمئاد  تسا و  جراـخ  دـهاوخ  یم  دـنوادخ )  ) وا هک  يریـسم  هار  زا  مه  ناـنآ  يداـم  راـگزور  یقرت  تکرح  ریس 

نوچمه هنأشّزع )  ) لالجلاوذ ترـضح  هیحان  زا  هک  روعـش ، لقع و  زا  رهاظ  تروص  هب  ناسنا  هچرگ  دنوش ، یم  هدیـشک  لالحمـضا 
تاعارتخا و هب  دناوت  یم  ّمهم  رازبا  نیمه  اب  تسا و  هدش  هیبعت  شدوجو  رد  شمرک  لضف و  هب  تامعن  ریاس 

یسانشادخ ( 80)
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باتک رد  شدوخ  اریز  تسا ، يدنوادخ  هّوق  لوح و  هب  طقف  طقف و  دبای ، یم  قّقحت  ناهج  نیا  رد  هچره  اما  دـسرب ، ّمهم  تافاشتکا 
: دیامرف یم  نینچ  شنآرق  نأشلا  میظع 

دنوادخ و  نیمز ، ینامـسآ و  یهاشداپ  تسوا  يارب  هک  نانآ  ، (1)« ٌدیهَش ْیَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  ِضْرَْالا َو  ِتاومَّسلا َو  ُْکُلم  َُهل  يذَّلَا  »
نیرت گرزب  اـت  نیرت  کـچوک  زا  مارجا ، روما و  تیادـه  لرتـنک و  عادـبا و  داـجیا و  نیارباـنب  تسه ، هاوـگ  يزیچ  ره  رب  هک  تسا 

ّربکت و تردـق  يدوجوم  چـیه  سک و  چـیه  دـشاب و  یم  ُُهلالَج ) َّلَـج   ) یلاـعت ّقح  تردـق  دـی  رد  نآ  ریغ  حور و  يذ  زا  دوجوم و 
.درادن ار  قالطالا  یلع  رداق  میکح و  هاگراب  رد  یشنم  گرزب 

، ٌعِماق ِهَِربابَْجِلل  َو  : » دیامرف یم  شزاین  زار و  همادا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 

(81  ) یقیقح تیاده 

ص:81
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تاذ هب  صاـصتخا  نـیا  دنکـش و  یم  ار  ناـشکندرگ  ندرگ  دـنوادخ  ْیَـش ٌء»(1)  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  َو  ُُهلِدـْعَی ، ْیَـش َء  ـال  َو  ُهُْریَغ ، َهـِلا  ـالَف 
قالطا دنک  یم  یچیپرس  ّقح  ترضح  نامرف  زا  هک  يدارفا  ای  يدرف  زا  رگنایغط  شکندرگ و   ) .دراد همسازع  ّقح  ترضح  ییایربک 

هک دنتـسه  ییاه  نامه  نانیا  دـننک و  یم  متـس  ناشدوخ » رظن  هب   » ّقح هب  ای  ّقحانب و  مدرم  رب  هک  يزواـجتم  نارگمتـس  اـت  دوش ، یم 
.دزاس دوبان  لحمضم و  ار  نارگمتـس  تردق  دناوت  یمن  سک  چیه  وا  زا  ریغ  دوش و  یم  هتـسکش  راهق  دنوادخ  طسوت  اه  نآ  ندرگ 

ّقح ندـناسر  تلادـع و  يارجا  رد  و  درادـن ) ربخ  سک  چـیه  وا  لثم  نارگنایغط  زواـجت  حطـس  زا  تسین و  وا  لـثم  سک  چـیه  اریز 
یلک روط  هب  دیامن و  حیحص  یقیقح و  لدع  هب  لمع  دناوت  یمن  یسک  وا  زج  ملاظ ، يوس  زا  مولظم 

یسانشادخ ( 82)
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لباق ناسنا  اب  همـسازع  قح  ترـضح  يدـُعب  چـیه  رد  اریز  تسین ، تلادـع  يارجا  رد  هسیاقم  لباق  ییایربک ) تاذ   ) وا اب  سک  چـیه 
.وا ناوتانو  فیعض  تاقولخمزا  یکی  ناسنا  تسه و  یتسه  قلاخ  وا  نوچ  تسین ، هسیاقم 

یقیقح ِدنمزاین  یقیقح و  ِزاین  یب 

ناوتان دنمزاین و  ناسنا  اب  ار  یلاعت  ّقح  ندوبن  هسیاقم  لباق  اوتحمرپ ، رایسب  اما  هاتوک  ياعد  کی  رد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  ترـضح 
یم تیافک  يزیچره  زا  هک  یـسک  يا  ینَّمَهَا ،» ام  ینِفِْکا  ْیَـش ٌء  ُْهنِم  یفْکَی  ْیَـش ٍء َو ال  ِّلُک  نِم  یفْکَی  نَم  اـی  : » دـیامرف یم  ناـیب  ار 

یمامت .نک  تیافک  ارم  ّمهم  ارم و  رما  وا ) زج  ارم  يزیچ  چیه  دنک  یمن  تیافک  و   ) دنک یمن  تیافک  وا  زا  يزیچ  چـیه  و  ارم ، دـنک 
دنتسه و وا  سدقم  هیحان  زا  هتفای  تقلخ  تسه  هچره  دامج و  ناسنا و  ناویح و  هایگ و  تابن و  زا  معا  ملاع  تاقولخم  تادوجوم و 

يدنمزاین و نیا  دندنمزاین و  یلاعت ) دنوادخ   ) وا هب 
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.دراد دوجو  دبا  يارب  وا ، هب  یگتسباو 

(83  ) یقیقح دنمزاین  یقیقح و  زاین  یب 

دیدپ ار  وا  هک  سک  نآ  و  شقلاخ ، رگم  دـیامن ، زاین  عفر  ار  وا  دـناوت  یمن  سک  چـیه  دـشاب ، دـنمزاین  يدوجوم  هک  ینامز  نیاربانب 
ریذپ ناکما  وا  هسدقم  هیحان  زا  طقف  هک  ندرک  ار  وا  ياهراک  یمامت  تیافک  ینعی  ندومن ، زاین  عفر  هک  تسا  یعیبط  تسا و  هدروآ 

نیمجنپ كرابم  مالک  رد  بلطم  نیا  دـننامه  هک  تسوا ، قلاـخ  اـب  رـشب  ندومن  هسیاـقم  لـباقریغ  رب  لـیلد  نیرت  گرزب  نیا  تسا و 
تسا يدنلب  ابیز و  ریبعت  هچ  تسا و  هدمآ  هفرع  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ینعی  نایعیش ، ماما  نیموس  موصعم و 

.دزومایب ام  هب  ار  یقیقح  تخانش  تفرعم و  ات  تسا  هدش  رداص  موصعم  كرابم  نابز  زا  هک 

یسانشادخ ( 84)
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؟  دید مشچ  اب  ار  ادخ  ناوت  یم  ایآ 

، دنیبب ار  ادخ  دناوتب  رس  مشچ  اب  ای  يرهاظ و  مشچ  اب  ناسنا  هّللابذایعلا  هک  تسین  یلاعت  قح  يرهاظ  ندید  هب  قح  تخانش  تفرعم و 
نانآ تیاده  يارب  ار  تاروت  حاولا  تشگرب و  روط  هوک  هک  نآ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هب  لیئارسا  ینب  موق  هک  نانچمه 
دیاب میرادن ، لوبق  يا  هدروآ  هک  یحاولا  ار و  وت  ياه  هتفگ  نیا  دنتشاد  راهظا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  لیئارـسا  ینب  دروآ ،

یـسُومای ُْمْتُلق  ِْذا  َو   » تسامـش يوس  هب  نم  ربمایپ  یـسوم )  ) درف نیا  دیوگب  ام  هب  اراکـشآ  انلع و  وت ) يادخ   ) وا مینیبب و  ار  وت  يادخ 
ار وت  یـسوم ! يا  دیتفگ : هک  یماگنه  دـیروآ  دای  هب  و  ، (1)« َنوُرُْظنَت ُْمْتنَا  ُهَقِعاّصلا َو  ُمُْکتَذَـخَاَف  ًهَرْهَج  َهّللا  يََرن  یّتَح  َکـَل  َنِمُْؤن  َْنل 

قیدصت
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 . دیتسیرگن یم  امش  هک  یلاح  رد  تفرگ  ار  امش  يا  هقعاص  سپ  مینیبب ، ار  ادخ  اراکشآ  رگم  مینک  یمن 

(85 ( ؟  دید مشچ  اب  ار  ادخ  ناوت  یم  ایآ 

هب انلع  احیرص و  ار  نخـس  نیا  لیئارـسا ) ینب  موق   ) اه نآ  ینعی  هتـسناد ، نانآ  راتفگ  تفـص  ار  ینلع )  ) هَرْهَج هملک  نیرّـسفم  یخرب 
ادـخ و مکح  زا  رارف  يارب  هک  تسا  یلیئارـسا  ياه  هناـهب  اـه  نیا  (1) .مینک یمن  قیدـصت  ار  وت  مینیبن  ار  ادـخ  ام  هک  دـنتفگ  یـسوم 
ره مدرم  يارب  نینچمه  رگید و  نامز  ره  ناـمز و  نیا  رد  دـندرک و  یم  حرطم  دوخ  تسرداـن  ياـه  هشیدـنا  راـکفا و  ندرک  هیجوت 

دنوادـخ مکح  دـنهاوخ  یمن  ای  دـنهد و  یم  ناشن  یناوتان  فعـض و  ای  راکنا و  يدـنوادخ  قیاقح  ماکحا و  لـباقم  رد  هک  يرـصع 
.تسا حرطم  دنیامن  هدایپ  ار  یلاعت 

یسانشادخ ( 86)
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یب تالالدتـسا  یگنهرف  تامجاهت  ربارب  رد  دوز  یلیخ  دنتـسه  سفنلا  فیعـض  نارگید  هب  تبـسن  نّیدـت  نامیا و  رظن  زا  هک  يدارفا 
تاروتسد ماکحا و  يارجا  زا  ار  دوخ  جراخ و  ینید  تفرعم  زا  دارفا  هنوگ  نیا  دنزاب و  یم  ار  دوخ  ترطف ، نید و  زا  هناگیب  يوتحم 

ددرگ و یم  نایامن  ناشدوجو  رد  یهاگآ  تفرعم و  مدـع  هنزور  مک  مک  چوپ ، یهاو و  ياه  هناهب  اب  دنـشک و  یم  رانک  یلاـعت  قح 
یلک روط  هب  یلاعت و  قح  راثآ  مان و  دای و  يرهاظ  يروص و  تدـمزارد  رد  رکنم و  ار  وا  دوجو  دـنوادخ و  داـی  یهاـگ  دـنچ  زا  ره 

هب نید  ترطف و  راصح  رد  نتفرگن  رارق  يارب  رکنم و  يرهاظ  تروص  هب  ار  نیرفآ  ناهج  شخب  یتسه  تاذ  هک  دـسر  یمارف  ینامز 
هب اـنب  ناـنآ  فـصو  رد  میرک  نآرق  دـندومیپ ، ار  یهار  نـینچ  نـیا  لیئارـسا  ینب  موـق  دـندرگ و  یم  يدـبا  رکنم  يرهاـظ  تروـص 

اُولَئَس ْدَقَف  : » دیامرف یم  ناشراجنهان  تشز و  رایسب  تساوخرد 

(87 ( ؟  دید مشچ  اب  ار  ادخ  ناوت  یم  ایآ 
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ار ادخ  دـنتفگ : دـندرک و  تساوخرد  ار  نیا  زا  رتالاب  یـسوم  زا  قیقحت  هب  سپ  ، (1) ًهَرْهَج » َهّللا  اَنِرَا  اآُولاقَف  َکـِلذ  ْنِم  َرَبْکَا  یـسُوم 
تاروتـسد زا  رارف  يارب  نانآ  اّما  دوب ، یلاعت  قح  یتاذ  تقیقح  يایوگ  لیئارـسا  ینب  موق  نطاب  تقیقح  رد  .هدب  ناشن  ام  هب  اراکـشآ 

نیدب دندومن و  یم  ناونع  ار  یهاو  ياهداریا  اه و  هناهب  نیا  دننک ، یلاخ  هناش  ینوناق  یعرش و  تیلوؤسم  راب  ریز  زا  ّقح و  ترضح 
هب تخانـش  تفرعم و  ات  ناسنا  اریز  دنتـشاد ، یم  هگن  رود  یلاعت  قح  یتاذ  يرطف و  یهاگآ  تخانـش و  تفرعم و  زا  ار  دوخ  بیترت 

تسا لاحم  دنکن  ادیپ  یلالدتسا  یقطنم و  روط  هب  شنیرفآ  أدبم 

یسانشادخ ( 88)

تامعن نارفک  رد  دنـشاب  هتـشادن  يا  هرهب  یقیقح  نامیا  زا  هک  یموق  ای  دارفا و  اب  درف  اذـل  و  دـبای ، تسد  یقیقح  یعقاو و  ناـمیا  هب 
اب هدش و  رو  هطوغ  میرک  لیلج و  دنوادخ 

ص:88
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یم وا  یناـمرفان  نایـصع و  هدرتـسگ  روط  هب  هدـش و  جراـخ  وا  تاروتـسد  روحم  زا  ینعی  ّقح ، ترـضح  هاـگرد  هب  ندرک  یـساپسان 
.تسا ینید  تفرعم  رقف  نامه  نیا  دنیامن و 

مدق تباث  دنوادخ و  هاگشیپ  رد  نمؤم  نامیااب  تبسن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  وگتفگ  رد  تاور  یخرب  زا  لقن  هب  ییحی  نبدمحم 
هدوب تباث  ادخ  دزن  وا  رفک  دشاب و  رفاک  يدرم  هک  تسا  نکمم  مدیسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  دسرپ ، یم  وا  ندوب 

ترطف رب  ار  مدرم  همه  لج  وّزع  دنوادخ  انامه  دندومرف : باوج  ترـضح  دزاس ؟ نامیا  يوس  هب  رفک  زا  ار  وا  دنوادخ  ادعب  دـشاب و 
یتخانـش یبهذـم  ياه  همانرب  عیارـش و  هب  نامیا  زا  هن  هداد ، رارق  صلاخ  ترطف  ساسارب  تسا و  هدـیرفآ  قح  اـب  ییانـشآ  دـیحوت و 

رد ات  دننک  توعد  نامیا  هب  ار  وا  ناگدنب  ات  دتـسرف  یم  ار  ءایبنا  دنوادخ  ترطف ، نیا  هناوتـشپ  اب  عیارـش ، راکنا  رفک و  زا  هن  دنراد و 
زا یخرب  توعد  نیا  ربارب 

ص:89
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(1) .دننام یم  رود  ّقح  تیاده  زا  مه  یخرب  دندرگ و  دنم  هرهب  هّللا  يربهر 

(89 ( ؟  دید مشچ  اب  ار  ادخ  ناوت  یم  ایآ 

كرد زا  ار  ناسنا  اهدیدرت ، تالاکـشا و  نیا  هک  دنیامن  یم  دیدرت  ای  دنوش و  یم  لکـشم  راچد  ترطف  تخانـش  رد  اه  ناسنا  رتشیب 
تـسد یعقاو  دیامن  بسک  ار  یقیقح  تفرعم  دناوتن  ییادـخ  ترطف  هار  زا  هک  یـسک  دزاس و  یم  ادـج  ّقح  تاذ  تفرعم  تقیقح و 

.دبای یمن 

تساه تمعن  رکش  یسانشادخ  هرمث 

تروص هب  تمعن  رکـش  .دروآ  اج  هب  ار  ّقح  ترـضح  تمعن  رکـش  دـناوت  یم  ناـسنا  هک  هزادـنا  ره  تردـق و  ناوت و  دـح  رد  دـیاب 
دیاب يداع  نابز  يرهاظ و  يروس و 

یسانشادخ ( 90)

هک تسا  يدادادخ  يرطف و  هزیرغ  نانتما  رکشت و  دوش  ماجنا  ناسنا  طسوت 

ص:90

 . رفک نامیا و  رتفد  ص 312 و 313  یفاکلا ، حیحص  - 1
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نابزاب دهد  یم  ماجنا  وا  يارب  ار  يراک  يدرف  هک  نآ  زا  دـعب  ناسنا  اذـل  تسا و  هدراذـگ  تعیدو  هب  ناسنا  دوجو  رد  ّقح  ترـضح 
تمعن ِبحاص  يدودح  ات  ینادردق  رکشت و  نیا  دیامن و  یم  ینادردق  رکشت و  هدننک  تمدخ  درف  زا  يرهاظ  راتفر  لامعا و  دوخ و 
قیوشت دنتـسه  ییوکین  ریخ و  لامعا  نینچ  دـهاش  هک  نارگید  رگید ، يوس  زا  بیغرت و  قیوشت و  ناشراک  همادا  يارب  ار  تمدـخ  و 

وا هب  هک  هنوگ  نامه  دـیامن  یم  مزلم  ار  دوخ  دوش  یم  تمدـخ  وا  هب  هک  يدرف  یفرط  زا  دـنیامن و  تمدـخ  دوخ  عونمه  دارفا  هب  هک 
تاطابترا لـماوع  نیرت  یـساسا  زا  نارگید  هب  تمدـخ  رد  مهم  لـماع  هس  نیارباـنب  دـیامن ، تمدـخ  نارگید  هب  تسا  هدـش  تمدـخ 

: نیاربانب تسا  هتفهن  مه  ناسنا  ترطف  رد  دراد و  دوجو  مالسا  بهذم و  رد  هک  دشاب  یم  یعامتجا  یناسنا و 

ناتـسود و ناگتـسب و  هداوناخ و  وا و  يرکف  ینید و  یحور و  تیوقت  بجوم  هدـننک  تمدـخ  درف  تامدـخ  تامحز و  زا  رکـشت   1
هب رکذت  يروآدای و  نینچمه  نایانشآ و 

ص:91
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يراکوکین هنـسح و  نینچ  يریگدای  بجوم  نانتما  اـهتنا و  رد  دـیامن و  تمدـخ  نارگید  هب  بساـنم  ررقم و  تقو  رد  مه  وا  هک  نیا 
.دش دهاوخ  نارگید  يارب 

(91  ) تساه تمعن  رکش  یسانشادخ  هرمث 

یم قیوشت  بیغرت و  دنتـسه  یتامدخ  نینچ  دهاش  هک  ار  نانآ  نارگید ، هب  تمدخ  يراکوکین و  ماجنا  رد  يرازگـساپس  رکـشت و   2
.دنهد رارق  هلالج  ّلج  ّقح  ترضح  تاکرب  ناعونمه و  هب  تمدخ  اب  دنهد و  ماجنا  ار  روما  هنوگ  نیا  زا  هک  دیامن 

یتمدخ هک  يدارفا  ای  درف  زا  سک  ره  تقیقح  رد  تسا و  ییایربک  سّدقم  تحاس  هب  قلعتم  اه  نانتما  اهرکشت و  اه و  ساپـس  نیا   3
یلـصا بحاص  زا  تقیقح  رد  دوش ، یم  ینادردـق  رکـشت و  نانآ  زا  دـنناسر و  یم  ماجنا  هب  هعماـج  اـی  دارفا  يارب  ار  يروما  دـننک و 

زا ناسنا  رگا  تسا و  رکشت  ساپس و  نیرت  یلاع  نیرترب و  نیا  دنیامن و  یم  رکشت  ساپس و  همساّزع  لالجلاوذ  ترضح  ینعی  تمعن 
نایاپ یب  ياه  تمعن  یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  زا  تقیقح  رد  دیامنن و  ساپس  رکشت و  نارگید  تامدخ 

یسانشادخ ( 92)
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هک یعماوج  ای  دارفا  ای  درف  زا  تمعن  دوش و  یم  بوسحم  گرزب  ناهانگ  زا  هک  یتمعن  نارفک  اذل  تسا و  هدرکن  يرازگـساپس  وا و 
نآرق نیاربانب  .دش  دهاوخ  هتفرگ  ای  فذح و  هلالج ) ّلج  ّقح  ترضح   ) تمعن بحاص  يوس  زا  دنشاب  هدرکن  ار  نآ  طیارش  تیاعر 

زا رکـشت  ساپـس و  دنتخاس و  دوخ  هشیپ  ار  یـساپسان  یلاعت  دـنوادخ  رامـش  یب  ناوارف و  ياه  تمعن  ربارب  رد  هک  یناسک  تشونرس 
لباقم رد  یـساپسان  تمعن و  نارفک  يرآ  .دـناد  یم  كاندرد  یباذـع  قحتـسم  دـنا  هدومنن  یلمع  تروص  هب  ار  ّقح  ترـضح  ماـعنا 
هکرابم هروس  رد  یلاعت  دـنوادخ  .دـیآ  یم  رامـش  هب  یهلا  ياه  تنـس  زا  نیا  دراد و  یپ  رد  ار  يدـنوادخ  باذـع  یهلا  ياه  تمعن 

: دیامرف یم  میـسرت  نینچ  نیا  ار  ّقح  ترـضح  ياه  تمعن  هب  ناگدننک  نارفک  بلاج  لاثم  کی  اب  هفیرش 112 و 113  هیآ  رد  لحن 
ِفْوَْخلا ِعوُْجلا َو  َساِبل  ُهّللا  اَهَقاذَاَف  ِهّللا  ِمُْعنَِاب  ْتَرَفَکَف  ٍناکَم  ِّلُک  ْنِم  ادَـغَر  اُهقْزِر  اهیتْأَی  ًهَِّنئَمْطُم  ًهَنِما  َْتناـک  ًهَیْرَق  ًـالَثَم  ُهّللا  َبَرَـض  «َو 

اِمب

(93  ) تساه تمعن  رکش  یسانشادخ  هرمث 
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یم تمعن  نارفک  هک  نانآ  يارب   ) دنوادخ َنوُِملاظ ،» ْمُه  ُباذَْـعلا َو  ُمُهَذَـخَاَف  ُهُوبَّذَـکَف  ْمُْهنِم  ٌلوُسَر  ْمُهَءاج  ْدََـقل  َو  َنوُعَنْـصَی .  اُوناک 
ياـه تمعن  اـما  دیـسر ، یم  اـج  همه  زا  شیزور  هراوـمه  دوـب و  نئمطم  مارآ  نـما و  هـک  يداـبآ  هـقطنم  .تـسا  هدز  یلاـثم  دـننک )

زا يربمایپ  دـناشوپ ، ناشمادـنا  رب  سرت  یگنـسرگ و  سابل  دـنداد ، یم  ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  دـنوادخ  دـندرک و  یـساپسانادخ 
نیا رد  .دندوب (1) ملاظ  هک  یلاح  رد  تفرگارف ، ار  اه  نآ  یهلا  باذع  ور  نیا  زا  دندرک ، بیذکت  ار  وا  دمآ ، ناشغارس  هب  ناشدوخ 

زا ار  اه  تمعن  نآ  یلاعت  دنوادخ  دـندرک و  نارفک  ار  اه  نآ  مدرم  هک  تسا  هدـش  حرطم  تمعن  ناونع  هب  لماع  دـنچ  هکرابم  تایآ 
.تفرگ اه  نآ 

رهش هچ  رهش  ای  هیرق  ای  يدابآ  نیا  رد  هک  هدش  حرطم  تمعن  نیلوا   1

یسانشادخ ( 94)

ص:94

 . ص 381 و 382 يزاریش ، مراکم  یمظعلا  هّللا  تیآ  نآرقلا ، لاثما  - 1
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.تسا نآ  تینما  هدش ، يراذگمان  دابآ  هقطنم  هب  هک  کچوک  رهش  هچ  گرزب و 

رگید رب  ار  تمعن  نیا  ّقح  ترـضح  رطاخ  نیمه  هب  تسا و  هدش  ینازرا  رـشب  رب  دـنوادخ  هیحان  زا  هک  تسا  یتمعن  نیرتمهم  تینما 
ملاس و يداصتقا  ياه  همانرب  دوشن  ققحم  گرزب  ياهرهـش  ای  رهـش  کی  ای  هیرق  کی  رد  تینما  رگا  .تسا  هتـشاد  مّدـقم  اـه  تمعن 
هب قیقد  يوق و  نردم و  تعنـص  کینکت و  ماجنا  دوش و  یمن  ریذـپ  ناکما  مارآ  طیحم  رد  شناد  ملع و  يریگارف  نینچمه  بوخ و 

.ددرگ یمن  تدابع  دشاب  هتشادن  یلوبق  لباق  حیحص و  تینما  هک  يرهش  رد  دنوادخ  دبای و  یمن  ناماس  بولطم  وحن 

تاـیانع همـساّزع و  ّقـح  ترـضح  هّوـق  لوـح و  هب  ناریا  ناملـسم  روشحلـس و  تلم  هک  ناریا  هـیلع  قارع  یلیمحت  گـنج  ناـمز  رد 
نانمشد تفخ  يراخ و  یمالسا و  ناریا  نادرم  ریلد  يزوریپ  اب  گنج  هادف  انحاورا  يرکسعلا  نسحلا  نب  هجح  ترضح 

(95  ) تساه تمعن  رکش  یسانشادخ  هرمث 
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رد اهرهـش  ناراـب  کـشوم  یگنج و  نوگاـنوگ  تارطخ  لـیلد  هب  ناـمز  نآ  رد  هک  میدرکن  شومارف  دیـسر ، ناـیاپ  هب  هدروـخ  مسق 
اب ای  قیوعت و  هب  ار  دنوادخ  تدابع  هلمج  زا  يراکره  ماجنا  دمآ  یمرد  ادص  هب  ریژآ  هک  ینامز  يرحس  راطفا و  تقو  زامن و  ماگنه 

نیا ردص  رد  هک  تسا  ّتینما  نامه  ّقح  ترضح  هیده  نیرتدنمـشزرا  نیاربانب  .دروآ  یمرد  قیوعت  قیلعت و  هب  ینارگن  بارطـضا و 
همادا و مهم و  بلطم  کـی  نآ  رارقتـسا  تینما و  داـجیا  هک  میوـش  روآداـی  دـیاب  رگید  يوـس  زا  تسا و  هدـش  هدروآ  هکراـبم  هـیآ 

.دشاب یم  رتمهم  تینما  نآ  رارمتسا 

موادـم و روط  هب  دـیاب  تسا ، هیرق  رهـش و  رد  شیاـسآ  تینما و  نیمأـت  تسا  هدـش  هدروآ  هکراـبم  هیآ  نیا  رد  هک  یبـلطم  نیمود   2
، دبای همادا  مه  نآ  تینما  هک  دوش  یم  ظفح  یگشیمه  موادم و  روط  هب  شنارمع  يدابآ و  یتقو  دابآ  رهش  کی  ینعی  دشاب ، هتسویپ 

، دوب دهاوخ  یتایح  يرورض و  يرما  تینما  رد  ماود  تابث و 

یسانشادخ ( 96)
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ِّبَر  » دراد یم  نایب  ًالماک  ار  انعم  نیا  دـش  دراو  هکم  نازوس  کـشخ و  نیمزرـس  رد  هک  یناـمز  رد  ناـمحرلا  لـیلخ  میهاربا  ياـعد 
(1)« ِرِخْالا ِمْوَْیلا  َو    ِ هّللِاب مُْهنِم  َنَما  نَم  ِتارَمَّثلا  َنِم  ُهَلْهَا  قُزْرا  انِما َو  ادََلب  اذه  ْلَعْجا 

تارمث زا  دـنا  هدروآ  نامیا  تمایق ، زور  ادـخ و  هب  هک  ار  نآ  لـها  و  هد ، رارق  ینما  رهـش  ار  نیمزرـس  نیا  اراـگدرورپ ! دـیامرف : یم 
.هد يزور  نوگانوگ 

يراج نابز  هب  هک  ییاعد  نیلوا  نآ  رد  شرارقتسا  هکم و  نیمزرس  هب  شدورو  اب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دییامرف  یم  هظحالم 
تینما و ار  هعماـج  ناـغمرا  نیرت  تمیقیذ  نـیرت و  جرارپ  زیزع  مالـسا  نوناـق  رد  .تـسا  شیاـسآ  تـّینما و  تساوـخرد  دزاـس ، یم 

ار اه  تازاجم  نیرتدیدش  نیرتگرزب و  نآ  لباقم  رد  دسانش و  یم  شیاسآ 

ص:97
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ای دـیامن و  لتخم  ار  نیملـسم  هعماج  تینما  سک  ره  ینعی  دـننز ، مهرب  ار  هعماج  شیاـسآ  تینما و  هک  تسا  هداد  رارق  يدارفا  يارب 
.دوب دهاوخ  مادعا  وا  تازاجم  دنک  بلس  هعماج  زا  ار  شیاسآ 

(97  ) تساه تمعن  رکش  یسانشادخ  هرمث 

یتـقو اریز  دوش ، یم  مهارف  فـلتخم  طاـقن  زا  هک  مدرم  قزر  نیمـضت  رهـش و  هیرق و  نیا  داـصتقا  نیمأـت  هیآ  نیا  رد  موـس  بلطم   3
.ددرگ یم  مهارف  یعیبط  روط  هب  مه  داصتقا  نیمضت  نیمأت و  دش ، رارقرب  تینما 

رادیاپ تینما  یتقو  اریز  تسا ، يّدام  ياه  تمعن  ریاس  رانک  رد  يونعم  تمعن  ندادرارق  هیآ  نیا  مراهچ  روحم  رد  صخـشم  دروم   4
هب زین  ار  يونعم  يوق  تمعن  هک  تسا  نیا  ّقح  ترـضح  هیلاعتم  تمکح  همزال  .دـیدرگ  رقتـسم  تسرد  لیـصا و  داـصتقا  ملاـس و  و 

داشرا و اب  قیرط  نیا  زا  ات  دیامرف  تیانع  نانآ 

ص:98
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(1) .دیامن راومه  ار  اه  نآ  ریسم  تقلخ  هیلاع  فادها  هب  ندیسر  يارب  دناسرب و  یقالخا  یملع و  دشر  هب  ار  اه  نآ  مدرم ، تیاده 

یسانشادخ ( 98)

تسا یساپسان  رفک و  درواتسد  یتخبدب  رقف و 

رکـشت و ياج  هب  دشاب ، یم  همظعم  هّکم  سدقم  رهـش  روصقم  تسا ، هدمآ  یمالـسا  ربتعم  ریـسافت  رد  هک  رهـش  ای  هیرق  نیا  مدرم  اّما 
دنتخاس و دوخ  هشیپ  راتفگ  راتفر و  لمع و  اب  ار  یـساپسان  نارفک و  ّقح ، ترـضح  ياه  تمعن  عاونا  ءادـها  لباقم  رد  يرازگـساپس 
هب رهـش  ای  هیرق  نیا  مدرم   (2)« ِفْوَْخلا ِعوُْجلا َو  َساِبل    ُ هّللا اَـهَقَذَاَف    ِ هّللا ُمْعنَاـِب  ْتَرَفَکَف  : » تسا هدـمآ  نینچ  نیا  هکراـبم  هیآ  رد  اذـل 

تمعن نارفک  یلاعتیراب  ترضح  رامش  یب  ياه  تمعن  ماسقا  عاونا و  يرازگرکش  ساپس و  ياج 

(99  ) تسا یساپسان  رفک و  درواتسد  یتخبدب  رقف و 

ص:99
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ياج هب  دـنتخاس و  هدولآ  هانگ  هلیـسو  هب  ار  اهبنارگ  ياه  تمعن  میرح  دـندرک و  هدافتـساءوس  يدادادـخ  ياـه  تمعن  زا  دـندومن و 
ملظ و یهلا  معن  قیرط  زا  اه ، نآ  زا  بولطم  كرد  تخانش و  ّقح و  ترـضح  غیرد  یب  ردقنارگ و  ياه  تمعن  زا  حیحـص  هدافتـسا 
زا تشاد و  دهاوخ  یپ  رد  ار  دنوادخ  دیدش  تخـس و  باذع  یـساپسان  نیا  هجیتن  هک  تسا  یهیدب  اذل  و  دـندومن ، يرگدادـیب  متس 

تفر و نیب  زا  یلکروط  هب  ّتینما  هک  يا  هنوگ  هب  دیناشچ  اه  نآ  هب  انعم  مامت  هب  ار  یگنـسرگ  ینماان و  خلت  معط  دنوادخ  قیرط  نیا 
داصتقا تینما ، لزلزت  یپ  رد  دـندش و  هریچ  مدرم  هعماج و  رب  شابوا  لذارا و  نارگتراغ و  نادزد و  دـش و  ّطلـسم  اـه  نآ  رب  ینمااـن 

(1) دیدرگ لزلزتمزین  نانآ  ملاس 

یسانشادخ ( 100)
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تلاح اب  دـنداد و  یم  همادا  دوخ  هرمزور  یگدـنز  هب  رطاخ  ناـنیمطا  اـب  نآ  ناـنکاس  هک  دوب  شیاـسآ  ناـما و  نما و  ناـنچ  يداـبآ 
ندرک چوک  ترجاهم و  هب  زاین  دندش و  یم  دـنم  هرهب  هداد  رارق  نانآ  رایتخا  رد  دوب  ناشزاین  دروم  هک  ییاه  يزور  عاونا  زا  هنئمطم 

.دـندومن مهارف  دوخ  يارب  ار  یتسدـگنت  رقف ، نارفک ، اب  دوخ ، راتفر  لامعا و  اـب  ماجنارـس  اـما  دنتـشادن ، ار  رگید  لـحم  هب  یلحم  زا 
یلمع رکشت  ساپس و  يراب  ترـضح  ياه  تمعن  ربارب  رد  دشاب  هتـشاد  يا  هرهب  یقیقح  تفرعم  زا  دشاب و  ّقح  هب  فراع  رگا  ناسنا 

تاکرح و رد  لقادـح  دـهد و  یمن  ماجنا  دروآ ، یم  دـیدپ  ار  یـساپسان  نارفک و  بجوم  هچنآ  دـهد و  یم  ناشن  يونعم  يدام و  و 
.دهد یمن  زورب  دوخ  زا  یلمع  يرکشان  تابجوم  تانکس 

(101  ) تسا یساپسان  رفک و  درواتسد  یتخبدب  رقف و 

ص:101
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تسا یسانشادخ  هبیط  هرجش  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تیالو 

هدرک لقن  ار  یبلطم  تیالو  رما  رد  هک  هکراـبم  هیآ  نیا  لـیذ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  لوق  زا  باحـصا  یـضعب  زا  ْثیَرُح  نب  رمع 
: میروآ یم  هک  تسا 

هبیط هملک  دنوادخ  هنوگچ  يدیدن  ایآ  ، (1)« ِءامَّسلا ِیف  اهُعْرَف  ٌِتباث َو  اُهلْصَا  ٍهَبِّیَط  ٍهَرَجَشَک  ًهَبِّیَط  ًهَِملَک  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَـض  َْفیَک  َرَت  َْملَا  »
.تسا نامسآ  رد  نآ  تباث و  نآ  هشیر  هک  هدرک  هیبشت  يا  هزیکاپ  تخرد  هب  ار 

 : َلاق َأمَّسلا ، ِیف  اهُعْرَف  ٌِتباث َو  اُهلْصَا  ٍهَبِّیط  ٍهَرَجَشَک  یلاعَت    ِ هّللا ِلُوق  ْنَع  مالسلا  هیلع    ِ هّللاِْدبَع ابَا  ُْتلَأَس  َلاق : ٍْثیَرُح  ُْنب  وُرْمَع 

مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َنینمْؤُْملاُریمَا  اُهلْصَااَنَا َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ُلوُسَر  َلاقَف :

یسانشادخ ( 102)

ص:102
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(1) .اُهناصْغَا امِهتَّیِّرُذ  نَم  ُهَِّمئَْالا  اهُعْرَف َو 

ماما زا  هدیـشک  نامـسآ  رب  رـس  شا  هخاش  اج و  رب  شا  هشیر  هک  یکاپ  تخرد  دننام  ار : یلاعت  يادخ  لوق  دـیوگ : ٍْثیَرُح  ُنب  وُرْمَع 
یلع نینمؤملاریما  تسا و  تخرد  نآ  هشیر  لصا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص 
هیلع هللا  یلص  دمحم  لآ  دّمحم و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نآ  ياه  هخاش  اه  نآ  لسن  زا  ناماما  و  نآ ) هنت   ) نآ و عرف  مالـسلا  هیلع 

هک یکاـپان  تخرد  هب  ار  كاـپان  هثیبـخ و  هملک  تسا و  هدز  لاـثم  كاـپ  رواـنت و  تخرد  هب  رهاـط  ّبیط و  هملک  ناونع  هب  ار  هلآ  و 
.هدومرف درادن  هشیر 

ینْعَی  ) ُْلبَق ْنِم  ْتَنَما  نُکَت  َمل  اُهنامِیا  أَسْفَن  ُعَْفنَی  َّلَج ال  َّزَع َو  یلاعَت    ِ هّللا ِلُوق  یف  مالـسلا  هیلع  هّللادـْبَع  یبَا  نَع  مَکَْحلا ، نب  ِماشِه  نَع 
، ارَیَخ اِهنامِیا  یف  ْتَبَسَک  ْوَا  ِقاثیْملا ) ِیف 

(103  ) تسا یسانشادخ  هبیط  هرجش  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تیالو 
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(1)  . تَِیلَس اهَّنَِال  اُهنامِیا  ُعَْفنَی  ال  َلاق : ُهَّتَصاخ ، مالسلا  هیلع  َنینِمْؤُْملاِریمَا  ِءایِصْوَْالا و  ِءایْبنَْالَاب َو  ُراْرقِْالَا  َلاق :

نامیا تسا  هدومرف  هک  ّلج  ّزع و  يادـخ  لوق  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لوق  زا  باحـصا و  یـضعب  لوق  زا  مَکَح  نب  ماـشِه 
زا تشاد ، دـنهاوخن  ناشلاح  هب  يدوس  دـنا  هدادـن  ماجنا  یکین  لـمع  ناـشنامیا  رد  اـی  دـنا ، هدرواـین  ناـمیا  ًـالبق  هک  يدارفا  ندروآ 

صوصخلاب صخا و  روط  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ناشئایصوا و  ناربمایپ و  هب  رارقا  دوصقم ، دومرف : مدرک  لاؤس  شترضح 
نیا حرش  رد  هر )  ) یسلجم همالع  ترضح  تسا ، هدرک  بلس  ار  شنامیا  اریز  دهدن ، دوس  ار  وا  نامیا  دیامرف : دنوادخ  هک  دشاب  یم 

نامیا زا  دوصقم  تسا : هتشون  تسا  هتشاد  نایب  ار  یبلاطم  ثیدح 

یسانشادخ ( 104)
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مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تیـالو  هب  رارقا  ناـمیا ، رد  ندرک  ریخ  راـک  زا  دوصقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  رارقا  ندروآ ،
هنوگ چیه  بلص و  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  نامیا  دشاب ، هدرواین  نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  هک  یسک  یپ  تسا 

.تشاد دهاوخن  دارفا  اب  درف  نآ  يارب  يدوس  شزرا و 

مالسلا هیلع  یلع  مالک  رد  یسانشادخ 

مالسلا هیلع  یلع  مالک  رد  یسانشادخ 

دوجو تاـبثا  نیهارب  تحت  یناونع  دوش و  یم  هدـهاشم  رت  مک  لقتـسم ، روط  هب  ادـخ  دوجو  رب  لالدتـسا  نینمؤملاریما ، تاـملک  رد 
: دشاب رما  ود  دناوت  یم  بلطم  نیا  لیلد  .تفای  ناوت  یمن  ترضح  نآ  تاملک  رد  ادخ ،

اه بلق  دنوادخ  دنا : هدومرف  هک  هنوگ  نامه  دناد ؛  یم  يرطف  يرما  ار  ییوجادخ  یـسانشادخ و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما   1
َلوقُْعلا َتْرَطَف  ِکتَداِرا و  یلَع  َبولُقلا  َْتقَلَخ  َّمُهّللَا  : » تسا هتشرس  دوخ  تفرعم  اب  ار  اه  لقع  و  دوخ ، تبحم  هدارا و  اب  ار 

(105  ) مالسلا هیلع  یلع  مالک  رد  یسانشادخ 
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یناسک زا  متفگش  رد  نم  »(2) هّللا ؛ ِ»  َْقلَخ  يرَی  َوُه  َو    ِ هّللا ِیف  َّکَش  ْنَِمل  ُْتبِجَع  : » دـنیامرف یم  رگید  ییاج  رد  . (1)« َِکتَفِْرعَم یلَع 
ٌّکَـش ِهّللا  ِیفَا  : » تسا نآرق  رد  يا  هیآ  زا  هتفرگرب  نخـس  نیا  دننک .» یم  کش  هدـننیرفآ  دوجو  رد  و  دـننیب ، یم  ار  ناگدـیرفآ  هک 

« . تسه يدیدرت  نیمز ، اه و  نامسآ  هدنروآدیدپ  ادخ ، هرابرد  رگم  « ؛ (3)« ِضْرَْالا ِتاومَّسلا َو  ِرِطاف 

جاتحم رتشیب  نانآ  .دنتـشاد  رواب  ادخ  دوجو  هب  هک  دندوب  یـصاخشا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نابطاخم  هک  تسا  نآ  رگید  لیلد   2
حیحصت

یسانشادخ ( 106)
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.سیسأت هن  دندوب ، ناشتاداقتعا 

تفه ییاضر  دومحم  دـمحم  ياقآ  بانج  هنازرف  داتـسا  هک  تفای  ادـخ  دوجو  تابثا  رب  ار  یلیالد  ناوت  یم  ماما  تاملک  يـالبال  رد 
نآ .تسا  قیالخ  سوفن  ددع  هب  ادخ ، هب  یهتنم  ياه  هار  هک  دنچره  تسا (1) ؛ هتفای  ترضح  تاملک  رد  ادخ  دوجو  تابثا  رب  لیلد 

: دنرارق نیدب  هناگ ، تفه  لیالد 

؛  تیلوقعم ناهرب  . 1

؛  يرطف ناهرب  . 2

؛  مظن ناهرب  . 3

؛  یّلِع ناهرب  . 4

ص:107

 . ص 12 ج 2 ، داشر ، ربکا  یلع  رظن  ریز  مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  همانشناد  - 1
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(107  ) مالسلا هیلع  یلع  مالک  رد  یسانشادخ 

؛  هزجعم ناهرب  . 5

(1) ثودح ؛ )  ) ناکما بوجو و  ناهرب  . 6

 . مئازع خسف  ناهرب  . 7

یلقع طایتحا  ای  تیلوقعم  ناهرب  . 1

؛  ادخ هب  داقتعا  تسا : ور  شیپ  هار  ود  نیا  زا  یکی  ار  یمدآ  اریز  تسا ؛  وا  هب  داقتعا  ّتیلوقعم  ادخ ، دوجو  تابثا  ياه  هار  زا  یکی 
نوچ هک  دریذپب  دـیاب  دراد ، رواب  دـنوادخ  هب  هک  یـسک  هنومن ، يارب  .دراد  یمزاول  ود  نیا  زا  کی  ره  ییوس ، زا  .وا  هب  داقتعا  مدـع 

شنیرفآ زا  هکلب  تسا ؛  هدیرفاین  هدوهیب  ار  ناهج  ناسنا و  تسا ، میکح  دنوادخ 

یسانشادخ ( 108)

ص:108

 . تسا هدش  فذح  باتک  نیا  يارب  بلطم  شنیزگ  رد  ثحب ، یگدیچیپ  هب  هجوتاب  لیلد  نیا  حرش  - 1
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وا تیاده  يارب  ار  ناربمایپ  ور  نیا  زا  تسا ؛  شیوخ  ییاهن  لامک  هب  وا  ندناسر  ناسنا و  تیادـه  انامه  هک  دراد  يدوصقم  ود ، نآ 
.دننیب یم  ار  دوخ  لامعا  شاداپ  رفیک و  اه  ناسنا  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  يرگید  ناهج  ناهج ، نیا  زا  سپ  نینچمه  .تسا  هداتـسرف 

زا ریغ  رگید ، یمزاول  ادخ ، هب  داقتعا  مدع  لباقم ، رد  .دوش  یم  مأوت  داعم  تعیرـش و  توبن و  هب  داقتعا  اب  ادخ  هب  داقتعا  ناس  نیدـب 
.دراد دش ، هتفگ  هچنآ 

نآ مزاوـل  ادـخ و  هب  يرواـبان  اـب  ار  نآ  میریگب و  رظن  رد  دراد  یپ  رد  يدـبا  تداعـس  هک  ار  نآ  مزاوـل  ادـخ و  هب  داـقتعا  رگا  لاـح 
يرایـسب عفاـنم  زا  اـم  ادـخ ، هب  داـقتعا  تحـص  تروص  رد  اریز  تفاـی ؛  میهاوخ  رت  لوقعم  ار  نآ  مزاول  ادـخ و  هب  داـقتعا  میجنـسب ،

ررض و زین  تسا ، باوصان  هفارخ و  يداقتعا ، نینچ  هک  ددرگ  مولعم  رگا  اما  میا ؛  هدیزرو  بانتجا  يدبا  تواقـش  زا  میرادروخرب و 
.میریذپب ار  نآ  مزاول  ادخ و  هب  داقتعا  هک  تسا  نآ  لوقعم  نیاربانب  .میا  هدرکن  ینایز 

(109  ) یلقع طایتحا  ای  تیلوقعم  ناهرب  . 1

ص:109
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: دیامرف یم  هک  نانچ  تسا ؛  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تاملک  رد  لالدتسا  نیا  هب  هیبش 

امُکیِلا َكاذ  ُْتلُقَف  َداعَم  ْنَأ ال  امُهالِک  ُبیبَّطلا  ُمِّجَنُْملا َو  َمَعَز 

(1) امُْکیَلَع ُلابَْولاَف  یلوق  ِّحَص  وَأ  ٍرِساِخب  ُتْسَلَف  امُُکلوق  َّحَص  ْنِا 

: میناوخ یم  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  بوسنم  هک  یناوید  رد 

امِْهَیِلا ُْتُلق  ُتاْومَالا  َرُشْحَی  َْنل  امُهالِک  ُبیبَّطلا  ُمِّجَنُْملا و  َلاق 

(2) امُْکَیِلا ُراسِْخلاَف  یلوق  َّحَص  نِا  ٍرِساِخب  ُتْسَلَف  امُُکلوق  َّحَص  ْنِا 

هدرکن ینایز  ام  دشاب ، حیحص  امش  هدیقع  لوق و  رگا  میوگ : یم  نانآ  هب  درادن ، دوجو  یتمایق  هک  دنیوگ  یم  ود  ره  بیبط  مجنم و  »
لوق و رگا  و  میا ،

یسانشادخ ( 110)

ص:110

 . ص 62 لوؤسلا ، بلاطم  دمحم ، یعفاش ، هحلط  نبا  ح 92 ؛   ، ج 78 راونالاراحب ، - 1
ص 520 مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  هب  بوسنم  ناوید  - 2
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«. دوب دیهاوخ  ناراک  نایز  زا  امش  دشاب ، حیحص  نم  هدیقع 

قیدصت کش  نودب  میجنـسب ، نآ  راکنا  اب  ار  تمایق  هب  قیدصت  رگا  .تسا  تمایق  هب  داقتعا  دـنوادخ ، دوجو  هب  داقتعا  عباوت  زا  یکی 
ناروابان یلو  تسا ؛  هدرکن  ینایز  دقتعم ، صخش  تمایق ، هب  داقتعا  تحـص  تروص  رد  اریز  تفای ؛  میهاوخ  رت  لوقعم  ار  تمایق  هب 

هتبلا تسا و  هدرکن  ینایز  دـقتعم ، صخـش  زاب  دـشاب ، بذاک  عقاو  رد  يداقتعا  نینچ  رگا  اما  .دـش  دـنهاوخ  يدـبا  تواقـش  راتفرگ 
.زین رکنم 

: دنا هتشون  تسا ؛  قیدنز  يدرم  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هرظانم  خیرات ، ياه  یندناوخ  زا 

داقتعا رگا  درم ، يا  : » دومرف ودب  ماما  .تشاد  روضح  سلجم  نآ  رد  زین  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  دش  یـسلجم  دراو  هقدانز  زا  یکی 
هب ینایز  قیدصت ، رارقا و  تاکز و  هزور و  زامن و   ] اریز [ ؟ میتسین يواسم  امـش  اب  ام  ایآ  تسین  نینچ  عقاو  رد  هک  دشاب  حیحـص  امش 

رگا و  : » داد همادا  ماما  سپس  .دش  تکاس  درم  نآ  دناسر .» یمن  ام 

(111  ) یلقع طایتحا  ای  تیلوقعم  ناهرب  . 1

ص:111
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(1) ؟» تسین يراگتسر  ام  هرهب  و  تکاله ، امش  بیصن  ایآ  تسا  نینچ  هک  دشاب  قح  رب  ام  داقتعا 

ترطف ناهرب  . 2

یف ِقافْالا َو  ِیف  اِنتایا  ْمِهیُرنَـس  : » تسا هدـمآ  نآرق  رد  هک  ناـنچ  سفنا ؛  قاـفآ و  ریـس  تسا : هنوگود  ادـخ  دوجو  تاـبثا  ياـه  هار 
میهاوخ ناشیدـب  ناشیاه  لد  رد  و  نوگانوگ ] [ي  اه قفا  رد  ار  دوخ  ياـه  هناـشن  يدوز  هب  « ؛  (2)« ُّقَْحلا ُهَّنَا  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یّتَح  ْمِهِـسُْفنَا 

ثودـح و رد  ربدـت  تاقولخم و  هدـهاشم  قیرط  زا  هک  تسا  نآ  قافآ ، هار  تسا .» قح  دوخ  وا  هک  ددرگ  نشور  ناشیا  رب  ات  دومن ؛ 
دوجو هب  اه ، هدیدپ  مظن  ناکما و 

یسانشادخ ( 112)

ص:112

 . ح 28 ص 131 ، ج 1 ، اضرلارابخا ، نویع  قودص ، ح 3 ؛  ص 78 ، ج 1 ، یفاکلا.بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، - 1
 . تلصف  / 53 - 2
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، تسا قلطم  لامک  هک  وا  ربارب  رد  و  درب ، ادخ  دوجو  هب  یپ  دوخ ، رد  لّمأت  هار  زا  ناسنا  رگا  اما  .دنرب  یپ  اناوت  اناد و  يربدم  قلاخ و 
َکَهْجَو ِْمقَاَف  : » تسا رارق  نیدـب  هراب ، نیا  رد  نآرق  روهـشم  هیآ  .تسا  هتفاـی  ترطف  اـی  سفنا  هار  زا  ار  ادـخ  دروآ ، دورف  میظعت  رس 

يور سپ  « ؛ (1) َنوُمَْلعَی » ِساّنلا ال  َرَثْکَا  َّنِکل  ُمِّیَْقلا َو  ُنیّدلا  َِکلذ  ِهّللا  ِْقلَِخل  َلیْدبَت  اْهیَلَع ال  َساّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهّللا  َتَرِْطف  افینَح  ِنیّدـِلل 
شنیرفآ رد  ینوگرگد  هدیرفآ ؛  نآ  رب  ار  اه  ناسنا  دنوادخ  هک  تسا  یترطف  نیا  نادرگب ! راگدرورپ  صلاخ  نییآ  يوس  هب  ار  دوخ 

«. دنناد یمن  مدرم  رثکا  یلو  راوتسا ؛  نییآ  تسا  نیا  .تسین  یهلا 

:. حرش نیدب  دنا ؛  هدومرف  هراشا  ترطف  هار  هب  یتاملک  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(113  ) ترطف ناهرب  . 2

ص:113

 . مور  / 30 - 1
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هک ار  یتمعن  دنرازگب و  ار  ترطف  قاثیم  قح  دنهاوخب  نانآ  زا  ات  داتسرف  یپایپ  ار  شناربمیپ  درامگ و  ناشنایم  رد  ار  شنالوسر  سپ 
ناـشیارب ار  دوـخ  ياـه  هنیجنگ  دـنراذگن و  ناـشیارب  يرذـع  ياـج  ادـخ  مکح  ندـناسر  اـب  دـنرآ و  ناـشدای  هب  هدـش  ناشـشومارف 

(1) .دنیاشگب

هتخیمآ دوخ  تفرعم  اب  ار  نانآ  تشرـس  تسا و  هدرک  ماهلا  ناگدنب  هب  ار  دوخ  دـمح  هک  تسا  ییادـخ  صوصخم  ساپـس  دـمح و 
.تسا (2)

هک تسا  ادخ  هار  رد  داهج  ربمایپ و  ادخ و  هب  نامیا  دنیوج ، یم  لسوت  نادب  ناحبـس  يادخ  هب  نایوج  برقت  هک  زیچ  نیرتهب  انامه ،
یناملسم هملک  يدنلب  بجوم 

ص:114

 . هبطخ 1 هغالبلا ، جهن  - 1
 . ح 15 ص 139 ، ج 1 ، یفاکلا ، - 2
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.تسا (1) یناسنا  ترطف  ياضتقم  هک  راگدرورپ  نتسناد  اتکی  تسا و 

.يا (2) هتشرس  دوخ  تفرعم  اب  ار  اه  لقع  يا و  هدرک  قلخ  دوخ  هدارا  اب  ار  اه  بلق  ایادخ ،

یسانشادخ ( 114)

.ما (3) هدش  هداز  یناملسم  ترطف  رب  نم 

(115  ) ترطف ناهرب  . 2

، ناهرب نیا  اب  رتشیب  ییانشآ  يارب  ار  هنیمز  ترطف ، يانعم  هرابرد  ثحب  دیاش 

ص:115

ص ج 1 ، نساحملا ، دلاخ ، نب  دمحم  نب  دـمحارفعجوبا  ، یقرب ح1 ؛ ص 247 ، عیارـشلا ، للع  قودص ، 110 ؛ هبطخ هغالبلا ، جهن  - 1
 . ص 149 لوقعلا ، فحت  ینارح ، هبعش  نبا  ح 380 ؛ ص 216 ، یلامالا ، یسوط ، ح 1040 ؛  ، 451

ح 34. ص 403 ، ج 95 ، راونالاراحب ، ص 154 ؛  تاوَعَّدلا ، ُجَهَم  - 2
 . هبطخ 57 هغالبلا ، جهن  - 3
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اریز دور ؛  یم  راک  هب  زین  قلخ  يانعم  هب  يور  نیمه  زا  .تسا  عورـش  زاغآ و  يانعم  هب  لـصا  رد  َرَطَف  هداـم  زا  ترطف  .دـنک  دـعاسم 
.تسا نآ  ققحت  دوجو و  زاغآ  داجیا و  يانعم  هب  يزیچ ، ِقلخ 

نیا ات  متـسناد  یمن  ار  رِطاف »  » يانعم مدوب و  ناریح  ِضْرَْالاَو ،» ِتاومَّسلاِرِطاف  ِهِّللُدْمَْحلَا   » هفیرـش هیآ  يانعم  رد  دیوگ : یم  سابع  نبا 
راب نیلوا  يارب  همه و  زا  لبق  نم  ینعی  اُهتْرَطَف : اَنَا  تفگ : ود  نآ  زا  یکی  دندمآ و  نم  دزن  دنتشاد ، عازن  یهاچ  رس  رب  هک  رفن  ود  هک 

، تسا زاغآ  عورـش و  زا  یـصاخ  تلاح  يانعم  هب  ترطف ، تسا و  ادتبا  زاغآ و  يانعم  هب  َرَطَف »  » نیاربانب .مدرک (1)  زاغآ  ار  نآ  رفح 
يانعم مه  هک 

یسانشادخ ( 116)

ص:116

ص ج 5 ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  ص 457 ؛ هیاهنلا ، يزوج ، ریثا  نبا  ص 510 ؛  ج 4 ، هغللا ، سییاقم  مجعم  سراف ، نب  دمحا  - 1
 . 56

ترتع نآرق و  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیسانشادخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 123 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/7348/AKS BARNAMEH/#content_note_116_1
http://www.ghaemiyeh.com


هـس يرطف ، روما  .دراد  ار  اـه  نآ  ياـضتقا  نآ ، شنیرفآ  هک  تسناد  يرطف  يدوجوم ، يارب  ناوت  یم  ار  يروـما  .دوـش  یم  شنیرفآ 
: دنراد مهم  یگژیو 

؛  فعض تّدش و  اب  هتبلا  دنراد ؛  دوجو  عون  کی  دارفا  مامت  رد  . 1

رگید يا  ههرب  رد  و  دنـشاب ، هتـشاد  یـصاخ  ياـضتقا  خـیرات  زا  يا  ههرب  رد  هک  تسین  ناـنچ  دـنریذپان و  لدـبت  تباـث و  هراومه  . 2
 . (1)« ِهّللا ِْقلَِخل  َلیْدبَت  اْهیَلَع ال  َساّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهّللا  َتَرِْطف  : » دیامرف یم  نآرق  هک  نانچ  رگید ؛  ییاضتقا 

تیوـقت و دـنچره  دـنرادن ؛  ملعت  میلعت و  هـب  زاـین  دنتـسه ، يدوـجوم  شنیرفآ  ياـضتقم  يرطف و  هـک  ثـیح  نآ  زا  يرطف  روـما  . 3
.دراد شرورپ  شزومآ و  هب  زاین  اه  نآ  هب  نداد  تهج  ای  يروآدای و 

(117  ) ترطف ناهرب  . 2

ص:117

 . مور  / 30 - 1
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ناوت یم  ار  ناسنا  تایرطف  .دنتـسه  ناسنا  يرطف  يروما ، هچ  دید  دـیاب  نونکا  يرطف ، روما  ترطف و  يانعم  ندـش  رت  نشور  زا  سپ 
: درک میسقت  هتسد  ود  ار 

؛  يرطف ياه  تخانش  فلا :

 . يرطف ياه  شیارگ  ب :

ادـخ و يوـس  هب  شیارگ  یعوـن  رگا  و  تسا ، يرطف  یـسانشادخ  درادـن ، يریگارف  شزوـمآ و  هب  يزاـین  هـک  ادـخ  تخانـش  یعوـن 
هناهاگآ هنوگ  نآ  یتسرپادـخ ، هن  یـسانشادخ و  هن  اما  .دـیمان  يرطف  یتسرپادـخ  ار  نآ  ناوت  یم  دـشاب ، یناسنا  ره  رد  وا  شتـسرپ 

.دنک زاین  یب  دنوادخ ، تخانش  يارب  ناربمایپ  زا  دادمتسا  ای  ینالقع  شالت  زا  ار  ناسنا  هک  تسین 

: تسا رارق  نیدب  لیالد  نآ  زا  ییاه  هنومن  .دنا  هدرک  هماقا  یفسلف  یلقع  لیلد  مه  یلقن و  لیلد  مه  یسانشادخ ، ندوب  يرطف  رب 

یسانشادخ ( 118)

ص:118
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، میا هتـشاد  دنوادخ  هب  تبـسن  یتفرعم  رت  شیپ  ام  هک  انعم  نیدب  .تسا  يرطف  یـسانشادخ ، هک  دیآ  یمرب  کین  تایاور ، تایآ و  زا 
ینعی مینک ؛  ادـیپ  یهاگآ  يرطف  تخانـش  هب  ات  دـندناوخ ، سفنا  قافآ و  رد  لمأت  هب  ار  ام  ناربماـیپ  میا ؛  هدرک  شومارف  ار  نآ  یلو 

زین نآرق  دراد . » دوجو  ادخ  دیناد  یم  هک  دینادب  مدرم ، يا  : » دنتفگ هکلب  دراد ؛  دوجو  ادـخ  هک  دـینادب  مدرم  يا  هک  دـنتفگن  ءایبنا 
مالـسلا هیلع  یلع  ماـما  ریبـعت  هـب  يا .» هدـنهد  رکذـت  اـهنت  وـت  هـک  نـک  يروآداـی  سپ  « ؛  (1)« ٌرِّکَذـُم َْتنَا  امَّنِا  ْرِّکَذَـف  : » دـیامرف یم 

ماـگنه ار  تراـگدرورپ  اـیآ  هک  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  هک  یماـگنه  نینچمه  (2)« ...ِِهتَرِْطف َقاثیم  مُهوُدأَتْـسَِیل  »
دندیـسرپ یتـقو  ُهَرَا .» َْمل  اـّبَر  ُدـُبْعَا  ُْتنُک  اـم  « ؛  ما هدـیدن  هک  ار  هک  يراـگدرورپ  منک  یمن  تداـبع  نم  دومرف : يا ، هدـید  شتـسرپ 

: دومرف يا ، هدید  هنوگچ 

(119  ) ترطف ناهرب  . 2

ص:119

 . هیشاغ  / 21 - 1
هبطخ 1. هغالبلا ، جهن  - 2
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، دنبای یمن  ار  وا  ندـنکفا ، رظن  ماگنه  اه  مشچ   » (1) ِنامیْالا ؛ » ِِقئاقَِحب  ُبولُْقلا  ُْهتَأَر  ْنِکل  ِراْصبَْالا َو  ِهَدَهاشُم  یف  ُنویُعلا  ُهُکِرْدـُت  «ال 
«. دننیب یم  ار  وا  نامیا  قیاقح  اب  اه  لد  هکلب 

: دیامن یم  يور  شسرپ  ود  اج  نیا  رد 

؟  تسا هدش  لئان  یبلق  تیؤر  تخانش و  نیا  هب  ناسنا  ینامز  هچ  رد  . 1

؟ دنرادروخرب یتفرعم  نینچ  زا  اه  ناسنا  یمامت  ای  دراد ، اه  ناسنا  یخرب  هب  صاصتخا  ادخ ، یبلق  تیؤر  تخانش و  ایآ  . 2

ناشدوخ رب  ار  نانآ  دروآ و  نوریب  ار  ناشنادنزرف  مدآ ، ینب  تشپ  زا  راگدرورپ  هک  دیوگ  یم  نخس  ینامز  زا  نآرق  رد  قاثیم »  » هیآ
نم ایآ  : » دندیسرپ هتفرگ ، هاوگ 

یسانشادخ ( 120)

ص:120

 . هبطخ 179 هغالبلا ، جهن  ص 98 ، ج 1 ، یفاکلا ، - 1
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(1) میداد .» یهاوگ  يرآ ؛  : » دنتفگ متسین »؟ ناتراگدرورپ 

ادخ و يدنوادخ  هب  نانآ  همه  و  تسا ، هتفرگ  تروص  اه  ناسنا  همه  ادخ و  نایم  ییوگ  تفگ و  هک  دیآ  یمرب  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا 
ماما زا  یتیاور  رد  .دـشابن  تمایق  زور  رد  ناـنآ  يارب  يا  هناـهب  اـت  دـنا  هداد  تداهـش  فارتعا و  تسا ، یتسه  راـگدرورپ  وا  هک  نیا 

دـندرک و شومارف  ار  قاثیم  فقوتم  نانآ  دـنام ، تباث  اه  بلق  رد  ادـخ  تخانـش  : » تسا هدـمآ  قاثیم »  » هراـبرد مالـسلا  هیلع  قداـص 
ماما نامه  (2) تسیک .» شناـسر  يزور  هدـننیرفآ و  تسناد  یمن  یـسک  دوـبن ، هلئـسم  نـیا  رگا  دـمآ و  دـهاوخ  ناـشدای  هـب  يزور 

ُمُهاْسنَأَف   ِ هّللا َهَنَیاعُم  َِکلذ  َناک  : » دیامرف یم  زین  یبلق  تفرعم  هرابرد  راوگرزب 

(121  ) ترطف ناهرب  . 2

ص:121

 . فارعا  / 172 - 1
ص 376. ج 1 ، نساحملا ، رفعج ، وبا  یقرب ، - 2
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دای زا  ار  هنیاعم  دنوادخ  نآ ، زا  سپ  .دوب  ادخ  هنیاعم  تسا ، هدمآ  قاثیم  هیآ  رد  هچنآ  « ؛  (1) مهِرودُص » یف  َراْرقِْالا  َتَْبثَأ  َهَنَیاعُْملا َو 
ادخ تمایق  زور  رد  نانمؤم  ایآ  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تخاس .» راوتـسا  تباث و  ناشیاه  بلق  رد  ار  رارقا  درب و  نانآ 

: دومرف ماما  ینامز ؟ هچ  رد  دیـسرپ : دنا .» هدرک  هدهاشم  ار  وا  زین  تمایق  زور  زا  لبق  و  یلب ، : » دومرف ماما  درک ؟ دـنهاوخ  هدـهاشم  ار 
ایند و رد  نانمؤم  انامه  : » دومرف سپـس  درک و  توکـس  یتدـم  ماما  هاگ  نآ  یَلب .» اولاق  مکِّبَِرب  ُتَْسلَأ  : » دـش هتفگ  نانآ  هب  هک  یتقو  »
.(2) تسین » مشچ  اب  نتـسیرگن  نوچمه  یبلق ، هدهاشم  ینیب ...؟ یمن  ار  ادخ  نونکا  ایآ  .دننک  یم  هدهاشم  ار  ادخ  زین  تمایق  زا  لبق 

هدش و نیجع  ناسنا  تشرس  اب  ادخ  تفرعم  هک  دیآ  یمرب  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رگید  ریباعت  زا 

ص:122

 . ص 438 نامه ، - 1
 . ص 117 دیحوتلا ، قودص ، - 2
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: تسا هدوب  وا  مزالم  یتفرعم  نینچ  ناسنا ، تقلخ  ودب  زا 

یسانشادخ ( 122)

(1) « . ِکتَفِْرعَم یلَع  َلوقُْعلا  َتْرَطَف  ...َّمُهَّللَا  »

(2)« ِِهتَّیبُوبُر ِهَفِْرعَم  یلَع  مُهَرَطاف  »

: تسا نینچ  ادخ  يرطف  تفرعم  ياه  یگژیو  نیاربانب 

.تسا هتسب  قاثیم  دهع و  اه  ناسنا  اب  نآ  رد  دنوادخ  هک  رذ  ملاع  ینعی  ددرگ ؛  یمرب  ینونک  ناهج  زا  شیپ  هب  نآ  هقباس  . 1

.تسا هدش  هنیاعم  هدهاشم و  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  يروط  هب  تسا ؛  هدوب  قمع  تدش و  تیاهن  رد  ادخ ، تخانش  ادتبا  رد  . 2

(123  ) ترطف ناهرب  . 2

ص:123

،ج95،ص403،ح34. راونالاراِحب ،ص154؛ تاوَعَّدلا ُجَهَم  - 1
 . ح 5 ص 139 ، ج 1 ، یفاکلا ، - 2
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حور ناج و  رد  نآ  هب  رارقا  ادـخ و  هب  تفرعم  لصا  اما  تسا ؛  هدرک  شومارف  ار  تخانـش  نیا  تدـش  قاثیم و  نآ  فقوم  ناسنا ، . 3
.دیآ یم  وا  دای  هب  توافتم  تاجرد  اب  ناهج  نیمه  رد  تسا و  یقاب  وا 

اه ناسنا  همه  هب  ار  شیوخ  تقلخ ، زاغآ  رد  دـنوادخ  هکلب  تسین ؛  اه  ناسنا  زا  صاـخ  یهورگ  راـصحنا  رد  ادـخ  یبلق  تفرعم  . 4
.تسا هدرک  نیجع  ناسنا ، تشرس  اب  ار  دوخ  تفرعم  نیاربانب  .تسا  هتفرگ  رارقا  هراب  نیا  رد  نانآ  همه  زا  هدناسانش و 

« دوش یم  دلوتم  ترطف  رب  يدولوم  ره  : » دنا هدومرف  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
َّلَج َّزَع َو  هّللا  َّنَِأب  ِهَفِْرعَْملا  یَلَع  ینْعَی  : » دنیامرف یم 

یسانشادخ ( 124)

ص:124
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ادخ هک  تسا  رما  نیا  هب  تفرعم  ترطف ، زا  دارم  « ؛ (1) هّللا ُ»  َُّنلوُقََیل  َضرَالا  ِتاومَّسلا َو  َقَلَخ  نَم  مُُهْتلَأَس  ِْنَئل  َو  ُهلْوَق : َِکلذَف  ُهُِقلاخ 
، تسا هدـیرفآ  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  یـسک  هچ  هک  یـسرپب  ناـنآ  زا  رگا  دراد : هراـشا  بلطم  نیمه  هب  زین  هیآ  نیا  تسا و  وا  قلاـخ 

(2) ادخ » تفگ : دنهاوخ 

.دنوش یم  دلوتم  یهلا  ترطف  اب  دنراد و  دوخ  هارمه  ار  ادـخ  تفرعم  دـلوت  ماگنه  ناکرـشم ، نادـنزرف  یتح  اه  ناسنا  همه  نیاربانب ،
حور و رد  ادخ  تفرعم  لصا 

(125  ) ترطف ناهرب  . 2

هبنت و عقاو  رد  یـسانشادخ  یلقع  ياه  هار  و  دـیآ ، یم  ناسنا  دای  هب  فلتخم  تاجرد  هب  ینونک  ناهج  رد  تسا و  یقاب  یمدآ  ناـج 
رد ادخ  يرطف  تیؤر  نیا  يروآدای 

ص:125

.رمز  / 39 نامقل ؛   / 25 - 1
 . ص 13 ج 2 ، یفاک ، لوصا  بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، ص 331 ، دیحوتلا ، قودص ، - 2
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.تسا تَْسلَا  هاگتسیا 

مظن ناهرب  . 3

زا یـضعب  دـننامه  زین  ناهرب  نیا  .تسا  هدـش  هماـقا  ادـخ  دوجو  يارب  هک  تسا  ینیهارب  نیرت  لوادـتم  زا  مظن  ناـهرب  کـش ، نودـب 
نیا هب  گنهامه  مظنم و  ياه  هدیدپ  هدهاشم  اب  زابرید  زا  نایمدآ  .دراد  اه  ناسنا  رمع  يدنلب  هب  یخیرات  ادـخ ، دوجو  تابثا  نیهارب 

دیدپ ار  مظن  نیا  رگیدکی  يراکمه  اب  ازجا  دوخ  ایآ  .تسیچ  لولعم  تادوجوم ، نایم  رد  یگنهامه  مظن و  نیا  هک  دـنداتفا  یم  رکف 
، تادوجوم راتخاس  رد  قمعت  لمأت و  رثا  رب  ناسنا  تسا ؟ هدرک  مظنم  نینچ ، ار  اه  نآ  ربدم ، میکح و  یمظان  هک  نیا  ای  دـنا ؟ هدروآ 

هناشن مظنم ، ياه  هعومجم  نیا  يریبعت  هب  تسا و  هدروآ  دـیدپ  ار  یمظنم  راتخاس  نینچ  میکح ، یمظاـن  هک  دـسر  یم  هجیتن  نیا  هب 
اب دنوادخ  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  نانچ  .دنک  یم  نومنهر  ادخ  هب  ار  ام  هک  تسا  يریبدت  ياه 

ص:126

ترتع نآرق و  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیسانشادخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 133 

http://www.ghaemiyeh.com


(1) تسا .» هدش  راکشآ  اه  لقع  رب  دوش ، یم  هدید  شناگدیرفآرد  هکریبدت  ياه  هناشن 

یسانشادخ ( 126)

: تفگ زاب  نینچ  ناوت  یم  ار  مظن  ناهرب 

؛  دراد دوجو  مظنم  ياه  هدیدپ  تعیبط ، ملاع  رد  هک  نیا  ای  تسا ؛  مظنم  يا  هدیدپ  تعیبط ، ملاع  لوا : همدقم 

، شیوخ ملع  یهاگآ و  ساسارب  هک  تسا  هتـساخرب  يروعـش  اب  میکح و  مظاـن  زا  یمظن  ره  یلقع ، تهادـب  ساـسا  رب  مود : همدـقم 
حرط ساسارب  ار  نآ  هداهن و  مه  رانک  رد  یـصخشم  فدـه  هب  لوصو  يارب  یـصاخ  شیارآ  یگنهامه و  اب  ار  مظنم  هدـیدپ  يازجا 

.تسا هتخاس  مظنم  يا  هنامیکح 

.تسا هدرک  ریبدت  ار  نآ  يروعشاب  میکح و  مظان  مظنم ، تسا  يا  هدیدپ  هک  تعیبط  ملاع  نیاربانب 

(127  ) مظن ناهرب  .3

ص:127

 . ص 141 ج 1 ، یفاک ، لوصا  182 ؛ هبطخ هغالبلا ، جهن  - 1
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.تسا هدـش  هراـشا  ناـهرب  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نانخـس  رد  هژیو  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  تاـیاور  نآرق و  رد 
مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تاملک  هب  داهشتسا  اب  ار  مظن  ناهرب  فلتخم  ياهریرقت  سپس  میوش و  یم  روآدای  ار  اه  نآ  زا  یخرب 

.مییوگ یمزاب 

دنک و یم  هراشا  ناگدنبنج  اه و  ناسنا  تقلخ  نیمز و  اه و  نامسآ  رد  مظن  دراوم  هب  ریز ، هیآ  هلمج  زا  يرایسب ، تایآ  رد  نآرق  . 1
: دناسانش یم  میکح  مظان  رب  ییاه  هناشن  ار  اه  نآ 

یم هدـنکارپ  ناگدـنبنج  عاونا ]  ] زا هچنآ  ناتدوخ و  شنیرفآ  رد  تسا و  ییاه  هناشن  نانمؤم  يارب  نیمز ، اه و  نامـسآ  رد  یتسار  هب 
نامسآ زا  ادخ  هچنآ  زور و  بش و  ندمآ  یپایپ   ] رد زین   ] تسا و ییاه  هناشن  دنراد ، نیقی  هک  یمدرم  يارب  دنادرگ ،

یسانشادخ ( 128)

ص:128
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یم هک  یمدرم  يارب  وـس ] ره  هب   ] اـهداب شدرگ  نینچمه [  ] تسا و هدـینادرگ  هدـنز  شگرم  زا  سپ  ار  نـیمز  نآ ، اـب  هدروآ و  دورف 
هب وا  ياه  هناشن  ادـخ و  زا  دـعب  سپ ، .میناوخ  یم  وت  رب  ار  نآ  یتسار  هب  هک  ادـخ  تایآ  تسا  اه [ ] نیا .تسا  ییاـه  هناـشن  دنـشیدنا 

(1) .دیورگ دنهاوخ  نخس  مادک 

تسا رارق  نیدب  اه  نآ  زا  يا  هراپ  دنا ؛  هتفگ  نخس  رایـسب  تادوجوم  ناهج و  ریبدت  مظن و  زا  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  . 2
؛

، تقلخ ثودـح  رد  دراد و  دوجو  وا  رب  یفاک  لیلد  ایـشا [  ] تعیبط بیکرت  رد  تسا و  دـنوادخ  رب  یفاک  يا  هناشن  عنـص ، ناـقتا  رد 
رد و  وا ، ندوب  میدق  رب  یفاک  ناهرب 

(129  ) مظن ناهرب  .3

ص:129

 . هیثاج  / 6 3 - 1
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(1) .وا تخانش  يارب  یفاک  تسا  یتربع  تاقولخم ، عنُص  ماکحتسا 

.دنیوا هب  بستنم  همه  تسا و  وا  دوجو  رب  یلیلد  تجح و  هدیرفآ  هچنآ  تسا و  ادیوه  شعیدب  ياه  هدـیرفآ  رد  ادـخ  تمکح  راثآ 
.دنتسه (2) وا  كاپ  تاذ  ریبدت  رب  ایوگ  لیلد  دنشوماخ ، یقولخم  دنچره 

ییاونـش و ار  نآ  رارقرب ؛  ار  نآ  بیکرت  هتـشاد و  راوتـسا  ار  وا  شنیرفآ  ناـسچ  هک  دـنرگن  یمن  هدـیرفآ ، هک  زیچ  نیرتدرُخ  هب  اـیآ 
ناوختسا شیارب  هدیشخب و  ییانیب 

یسانشادخ ( 130)

ص:130

 . ح 2 ص 221 ، ج 4 ، راونالاراِحب ، ح 26 ؛  ص 69 ، دیحوتلا ، ومه ، ح 15 ؛  ص 121 ، ج 1 ، اضرلارابخا ، نویع  قودص ، - 1
ح 90. ص 107 ، ج57 ، راونالاراِحب ، ص52 ؛ دیحوتلا ، ، قودص ، 91 هبطخ هغالبلا ، جهن  - 2
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(1)  . تسا ابیزو  فیطل  شرکیپو  کچوک  وا  هثُج  هک  هچروم  هب  دیرگنب  .هدیرفآ  تسوپ  و 

و تسا ، دنوادخ  تمکح  عنص و  راثآ  رد  لمأت  ادخ ، تخانـش  ياه  هار  زا  یکی  هک  دیآ  یمرب  یبوخ  هب  تایاور  تایآ و  عومجم  زا 
مظن و موهفم  حیـضوت  هب  کنیا  .دـید  تسا ، ناهج  مظان  هک  ار  دـنوادخ  ياناوت  تسد  ناوت  یم  ناگدـیرفآ  زیگنا  تفگـش  مظن  رد 

.میزادرپ یم  ناهرب  نیا  فلتخم  ياهریرقت  نآ و  ياه  یگژیو 

هزورما .دوش  یم  هدرب  میکح  مظان  هب  یپ  مظن ، یئزج  دراوم  زا  مظن  ناهرب  رد 

(131  ) مظن ناهرب  .3

کی زا  ییاغ  ناهرب  اما  تسا ، مظن  یئزج  دراوم  رب  مظن  ناهرب  دیکأت  اریز  تسا ؛  ییاغ  ناهرب  زا  ریغ  مظن  ناهرب  هک  دننآرب  یـضعب 
، ناهج مان  هب  گنهامه  هعومجم 

ص:131

ح 1. ص 26 ، ج 3 ، راونالاراِحب ، ح 117 ؛  ص 481 ، ج 1 ، جاجتحالا ، یلع ، نبدمحا  یسربط ، هبطخ 185 ؛ هغالبلا ، جهن  - 1
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ماما نآ  هاگدید  زا  مظن  ناهرب  ریرقت  هب  نونکا  .دراد  دوجو  ریرقت  ود  ره  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تانایب  رد  .دیوگ  یم  نخس 
.میزادرپ یم  یمارگ 

، شافخ خلم ، سوواط ، نیمز ، اه و  نامسآ  رد  مظن  دننام  مظن ، یئزج  دراوم  هب  رایسب  دوخ  تانایب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
.مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد  هک  دنا  هدومرف  هراشا  ناسنا  راتخاس  رد  دوجوم  مظن  و  ناگدنزخ ، هچروم و 

یضعب و  اه ) هوک  دننام   ) مارآ نکاس و  یضعب  ناج و  یب  یضعب  رادناج و  یضعب  دیرفآ ؛  ار  تفگـش  بیجع و  تادوجوم  دنوادخ 
دنهد (1) یم  یهاوگ  شا ، ییاناوت  و ]  ] یگرزب رب  وا  شنیرفآ  ییابیز  رب  تسا ، يراکشآ  لیلد  اه [ نیا  (. ] ناگراتس دننام   ) كرحتم

یسانشادخ ( 132)

ص:132

ص 30. ج 65 ، راونالاراحب ، هبطخ 165 ؛  هغالبلا ، جهن  - 1
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ار وا  ياـه  گـنر  و  تخادرپ ، تـئیه  نیرتراوتـسا  رد  ار  نآ  هـک  تـسا  سوواـط  شنیرفآ ، رد  ناگدـنرپ  ناـیم  رتزیگنا ، تفگـش  و 
يوس هب  نوچ  .درک  زارد  ار  نآ  شـشک  هک  یمُد  و  دروآرد ، مه  هب  ار  نآ  ياـه  ناوختـسا  ياـن  هک  يرپ  اـب  داد ؛  بیترت  نیرتوـکین 
مامز نابیتشک  هتشارفارب و  تسا  ینابداب  ییوگ  هک  دزارفا ، یمرب  دوخ  رـس  رب  دیاشگ و  یم  ار  هدیچیپ  مهرد  ِمُد  نآ  دور ، شیپ  هدام 

...دزات یم  هدام  يوس  درب و  یم  وس  نآ  وس و  نیدـب  ار  ار  دوخ  مُد  نامارخ  نامارخ  و  دزان ، یم  دوخ  ياه  گـنر  هب  .هتـشادب  ار  نآ 
یندیشوپ هب  رگا  و  هدیچ ، يوس  نآ  يوس و  نیا  زا  تسا و  هراهب  ياه  لگ  ییوگ  هدینایور ، نیمز  هچ  نادب  ینک  دننامه  ار  نآ  رگا 

، ینک دننامه  شرویز  هب  رگا  و  ابیز ، ینامی  دُرب  نوچ  ای  ابیرف ، نیراگن و  تسا  اه  هلح  نوچمه  يزاس ، دننامه  شا 

(133  ) مظن ناهرب  .3

ص:133
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.گنژرا (1) شقن  نوچ  امن  شوخ  هدناشن ، اه ، میس  رد  گنراگنر ، تسا  اه  نیگن 

دادب یشوگ  ار  وا  نابات و  هام  نوچ  تخورفا  شیارب  هقدح  ود  و  نآ ، يارب  دیرفآ  خرس  هدید  ود  هک  میوگب  خلم  زا  یهاوخ  یم  رگا 
دننام ساد  ياپ  ود  دربب و  اه  نادب  هک  نیشیپ  نادند  ود  .لامک و  هب  دنمورین و  یسح  لادتعا و  هب  دوشگ  یناهد  و  ناهنپ ، هدیـشوپ و 

دوخ ناسک  همه  دنچره  دنرادن ؛  ار  شندنار  ییاناوت  دنـسرت و  یم  نآ  زا  دوخ  تشک  رد  نازرواشک  .دریگب  ار  يزیچ  اه  نادـب  هک 
هب خـلم  مادـنا  همه  .دراد و  اور  تسا  نآ  شهاوخ  هچره  درآ ، هتـشِک  هب  يور  شیاهزیخ  تسج و  رد  هک  یهاگ  ات  دـنرآ ، مهارف  ار 

.تسا (2) یتقیقح  نیا  تسین و  کیراب  تشگنا  کی  هزادنا 

یسانشادخ ( 134)

ص:134

 . هبطخ 165 هغالبلا ، جهن  - 1
ح 1. ص 27 ، ج 3 ، راونالاراِحب ، ح 117 ؛ ص483 ، ج1 ، جاجتحالا ، 185؛ هبطخ ، نامه - 2
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ار وا  دـیزگرب و  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  تخاس ، يراج  ناـسنا  شنیرفآ  هب  ار  دوخ  رما  درک و  نهپ  ار  نیمز  یلاـعت ، قح  هک  نآ  زا  سپ 
.دینادرگ (1) شتاقولخم  ریاس  زا  رترب 

و داد ، رارق  یکیرات  دـض  ار  ینـشور  .درک  روصت  ناوتن  ینیرق  وا  يارب  هک  دـش  هتـسناد  دروآ ، دـیدپ  اهزیچ  نایم  هک  يراوزاس  اـب  و 
یتشآ رگیدکی  اب  ار  تعیبط  ياه  يراوزاسان  داهن و  يدرس  فلاخم  ار  یمرگ  یکـشخ و  فلاخم  ار  يرت  و  یهایـسدض ، ار  يدیپس 

(2)  . دنادرگ ادج  ار  اه  کیدزن  دناشن و  مه  رانک  ار  اهرود  و  درک ، کیدزن  مه  هب  ار  اهادج  داد و 

.دروآ و ربارب  ار  کی  ره  ياهزرم  و  درک ، تسار  ار  زیچ  ره  ياه  یجک  سپ 

(135  ) مظن ناهرب  .3

بسانم هچ  نآ  رد  ار  کی  ره  حرط  و  تخاس ، گنهامه  دوخ  تردق  هب  ار  اه  گنهامهان 

ص:135

 . هبطخ 90 هغالبلا ، جهن  - 1
 . هبطخ 186 هغالبلا ، جهن  - 2
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هک ییاه  هدیدپ  نوگ ؛  هنوگ  ياه  تئیه  هزیرغ و  هزادنا و  دح و  رد  نورب  هرامش  زا  درک  ییاه  سنج  ار  اه  نآ  تخادنا و  دوب ، نآ 
(1) .دروآرد تساوخ ، دوخ  هک  یتشرس  هب  ار  یکی  ره  و  درک ، راوتسا  ار  اه  نآ  شنیرفآ 

هچ نآ  اب  ار  کی  ره  و  دروآ ؛  مه  هب  ار  نآ  ياـه  فاکـش  و  درک ، مظنم  ار  نامـسآ ] [ي  اـه يدـنلب  تسپ و  و  یگنت ] و   ] یگداـشگ
ار يرگید  ءزج  نآ  ءزج  ره  تشاذگ و  طخ  رب  رس  دمایب و  دناوخب ، مکارتم ، دوب  يدود  هک  ار  نامسآ  ...داد .  دنویپ  دوب ، نآ  تفج 

یکیرات هک  یتیآ  ار  هام  و  دیآرد ؛  زور  هب  هک  هدننک  نشور  درک  یتیآ  ار  باتفآ  ...داشگب و  ار  نآ  هتـسب  ياهرد  سپ  .تشاد  هاگن 
اه هناخ  رد  ار  ود  نآ  شدرگ  تدم  و  دومرف ، ناور  ناشاه  هاگلزنم  رد  ار  هام  باتفآ و  سپ  .دیادزب  نآ  رون  بش ،

یسانشادخ ( 136)

ص:136

 . هبطخ 1 هغالبلا ، جهن  - 1
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(1) .دناوت ار  نامز  يریگ  هزادنا  نایلاس و  باسح  دناد و  بش  زا  ار  زور  شدرگ ، نیدب  ات  دومن  نیعم 

رب ار  نآ  هک  نآ  یب  دـنادرگ ، هداتـسیا  شیاجرب  و  دراد ، لوغـشم  نادـب  ار  دوخ  هک  نآ  یب  تشاد ، شهاگن  دروآ و  دـیدپ  ار  نیمز 
زا ار  نآ  تشادزاب  و  ندیمخ ، یجک و  زا  تشاد  شهاگن  و  اه ، هناوتـسا  یب  شدرب  الاب  و  اه ، هیاپ  یب  تشاد  شیاپ  رب  و  دهن ، يزیچ 

ار نآ  ياه  هرد  دینادرگ و  ناور  ار  نآ  ياه  همشچ  .تخورفارب  شدرگادرگ  ار  اهدس  دیبوک و  ار  نآ  ياه  خیم  .نتفاکـش  نداتفا و 
.دشن (2) ناوتان  دیشخب ، شیورین  هک  ار  نآ  و  دیدرگن ، تسس  تخاس ، ار  هچ  نآ  .دینافاکشب 

(137  ) مظن ناهرب  .3

ص:137

ح 90. ص 108 ، ج 57 ، راونالاراحب ، هبطخ 91 ؛  هغالبلا ، جهن  - 1
 . ص 477 ج 1 ، جاجتحالا ، هبطخ 186 ؛ هغالبلا ، جهن  - 2
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نکاس نآ  رد  ار  نیمز  لها  .تخادرپب و  ندیـشک  سفن  يارب  ار  اوه  و  تخاس ، خارف  ار  نامـسآ  نیمز و  ناـیم  ياـضف  يادـخ ، سپ 
نآ ياه  يدـنلب  یتسپ و  هب  ار  دوخ  تسناوتن  اه  همـشچ  بآ  هک  ار ، کـشخ  ياـه  نیمز  .دوب و  یم  ناـنآ  هتـسیاب  هچ  نآ  اـب  دومرف ،

ات تشامگب  اه  نیمز  نآ  رب  دیرفآ و  ییاهربا  .تشاذگناو  دنامرد ، اه  نیمز  نادـب  ندیـسر  رد  گرزب  درخ و  ياه  يوج  و  دـناسر ،
(1) .دنایورب ار  نآ  هایگ  دنادرگ و  هدنز  ار  نآ  هدرم 

(2) .دیزگرب ار  مدآ  ناگدیرفآ ، نایم  زا  درک ، ناور  شیوخ  نامرف  درتسگب و  ار  دوخ  نیمز  نوچ  سپ 

یسانشادخ ( 138)

ص:138

 . هبطخ 91 هغالبلا ، جهن  - 1
 . ح 15 ص 38 ، ج 57 ، راونالاراحب ، هبطخ 211 ؛  هغالبلا ، جهن  - 2
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(1) .تشگ نومنهر  تردام  ناتسپ  زا  ریش  ندیکم  هب  ار  وت  یسک  هچ  سپ 

ناـتدوخ عون ]  ] زا هک  نیا  وا  ياـه  هناـشن  زا  مینک : یم  هراـشا  نآ  هنوـمن  ود  هب  هک  دـهد  یم  ربـخ  ملاـع  نیب  یگنهاـمه  زا  زین  نآرق 
یم هک  یمدرم  يارب   ] تمعن  ] نیا رد  يرآ ، .داهن  تمحر  یتسود و  ناتنایم  و  دیریگ ، مارآ  اه  نادـب  ات  دـیرفآ  امـش  يارب  ینارـسمه 

.تسا (2) ییاه  هناشن  اعطق  دنشیدنا ،

زبـس هناوـج  هاـیگ ]  ] نآ زا  و  میدروآرب ، ار  یهاـیگ  هنوـگره  زا  نآ  اـب  سپ  دروآ ؛  دورف  ار  بآ  نامـسآ ، زا  هـک  یـسک  تـسا  وا  و 
(3)  . میدنایور

(139  ) مظن ناهرب  .3

ص:139

 . هبطخ 163 هغالبلا ، جهن  - 1
 . مور  / 21 - 2
 . ماعنا  / 99 - 3
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یّلِع ناهرب  . 4

مالـسلا هیلع  یلع  ماما  .دوش  یم  تباث  ملاع ، ّتیلولعم  هار  زا  ادـخ  نآ  رد  هک  تسا  یّلِع  ناهرب  ادـخ ، دوجو  تابثا  ياه  هار  زا  یکی 
: هلمج زا  دنا ؛  هدرک  هراشا  ناهرب  نیا  هب  يریباعت ، رد 

(1) .ٍلُوْلعَم ُهاوِس  یف  ٍِمئاق  ُّلُک  تسا ؛  لولعم  دنوادخ  زا  ریغ  يدوجوم  ره 

(2) .ِِهب ٌِمئاق  ْیَش ٍء  ُّلُک  دراد ؛  مایق  ادخ  هب  يزیچ  ره 

و َُهل ، ٌعِشاخ  ْیَش ٍء  ُّلُک  تسا ؛  یفیعـض  ره  توق  يراوخ و  ره  تزع  يریقف و  ره  يانغ  ادخ  تسا و  ادخ  هب  مئاق  عشاخ و  يزیچ  ره 
ِّلُک ینِغ  ِِهب ، ٌِمئاق  ْیَش ٍء  ُّلُک 

یسانشادخ ( 140)

ص:140

 . ح 14 ص 310 ، ج 77 ، راونالاراحب ، 186 ؛  هبطخ هغالبلا ، جهن  - 1
 . ح 43 ص 317 ، ج 4 ، راونالاراحب ، هبطخ 109 ؛  هغالبلا ، جهن  - 2
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(1)  . ٍفیعَض ِّلُک  ُهَُّوق  ٍلیلَذ و  ِّلُک  ُّزِع  ٍریقَف و 

ُهنَع (2) ینُْغی  ِءایْشَْالا  َنِم  ْیَش َء  ْیَش ٍء َو ال  ِّلُک  ْنَع  َِّینَْغلا  َناْحبُس  تسین ؛  زاین  یب  وا  زا  زیچ  چیه  تسا و  زاین  یب  يزیچ  ره  زا  ادخ 

.ِْقلَْخِلل (3) ْیَش ٍء  ُّلُک  َناک  ُْهنِم  تسا ؛  ادخ  زا  يزیچ  ره  قلخ 

ُهُْریَغ ٍّيِوَق  ُّلُک  تسا ؛  يزیچ  ره  زا  زاین  یب  ادخ  طقف  تسا و  ینغ  هب  هتسباو  یفیعـض  ره  تسا و  فیعـض  دنوادخ ، زا  ریغ  یموق  ره 
.ٌفیعَض (4)

(141  ) یّلِع ناهرب  . 4

ص:141

 . ح 43 ص 317 ، ج 4 ، راونالاراحب ، هبطخ 109 ؛  هغالبلا ، جهن  - 1
 . ص 348 ج 20 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 2

 . ح 24 ص 131 ، ج 84 ، راونالاراحب ، - 3
 . ح 6884 مکحلاررغ ، هبطخ 65 ؛  هغالبلا ، جهن  - 4
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.دندنوادخ هب  مئاق  هجیتن  رد  لولعم و  دنوادخ ، زا  ریغ  ایشا  همه  هک  دیآ  یمرب  کین  تانایب  نیا  زا 

؛  تسا نینچ  راصتخا ، هب  یّلِع ، ناهرب  ریرقت 

ادـخ ای  نآ  هک  تسا  یتلع  دـنمزاین  تسا ، لولعم  هک  ناهج  نیاربانب  .تسا  تلع  دـنمزاین  یلولعم  ره  .ود  تسا ؛  لولعم  ناهج  .کی 
.دراد دوجو  ادخ  ور  نیا  زا  .دوش  یم  یهتنم  ادخ  هب  تیاهن  رد  ای  تسا و 

ُهاوِس یف  ٍِمئاق  ُّلُک  تسا ؛  لولعم  دـنوادخ ، زا  ریغ  يزیچ  ره  دـنا : هدومرف  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تسا و  لولعم  ناـهج ، نیارباـنب 
ایشا همه  مایق  رگید ، یمالک  رد  .ُلُوْلعَم (1)

یسانشادخ ( 142)

ص:142

 . ح 14 ص 310 ، ج 77 ، راونالاراحب ، هبطخ 186 ؛  هغالبلا ، جهن  - 1
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َوُه تسا ؛  يدوجوم  ره  رون  تایح و  هک  تسا  وا  دومرف : هک  دـنا  هدرک  لـقن  زین  (1) .ِِهب ٌِمئاق  ْیَش ٍء  ُّلُک  دنا ؛  هتـسناد  دنوادخ ، هب  ار 
(2)  . ْیَش ٍء ِّلُک  ُرون  ْیَش ٍء و  ِّلُک  ُهایَح 

هزجعم ناهرب  . 5

يارب ناربمایپ  ور  نیمه  زا  .دنیب  یم  ار  ادـخ  ياناوت  ِتسد  هزجعم ، هدـهاشم  اب  ناسنا  .تسا  هزجعم  ادـخ ، تخانـش  ياه  هار  زا  یکی 
تبـسن هتـشذگ  يایبنا  هب  يرایـسب  تازجعم  نآرق ، رد  .دندروآ  یم  هزجعم  ادـخ ، نذا  هب  تجح ، مامتا  دوخ و  يوعد  قدـص  تابثا 

ادیپ تردق  اه  نآ  داجیا  رب  دنوادخ  نذا  هب  هک  تسا  هدش  هداد 

(143  ) هزجعم ناهرب  . 5

قالطا ناطلس  ناهرب و  تجح ، هنیب ، هیآ ، نآرق ، رد  ثداوح  هنوگ  نیا  رب  .دندرک  یم 

ص:143

 . ح 43 ص 317 ، ج 4 ، راونالاراِحب ، هبطخ 109 ؛  هغالبلا ، جهن  - 1
 . ح 8 ص 10 ، ج 58 ، راونالاراِحب ، ح 1 ؛  ص 130 ، ج 1 ، یفاکلا ، - 2
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، نآرق یبلط  هزرابم  يدـحت و  .تسا  هدوب  تلاسر  یعدـم  ّتیناقح  ِتابثا  اه ، هناشن  تایآ و  نیا  هدـمع  تیاـغ  ضرغ و  .تسا  هدـش 
.تسا هدش  رارکت  نآرق  رد  راب  نیدنچ  ارجام  نیا  تسا و  نآ  زاجعا  هناشن 

يرثا ره  اریز  دربب ؛  ادخ  هب  یپ  دناوت  یم  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  هزجعم  هک  نآرق  هدهاشم  اب  ناسنا  نیاربانب 
مالـسلا هیلع  نیموصعم  تایاور  نآرق و  رد  .دوش  یمن  رداص  ادـخ  زا  زج  تسا  نآرق  هک  رثا  اـج  نیا  رد  .دراد  دوخ  رثؤم  رب  تلـالد 
هدومرف دوخ  نآرق  هک  نانچ  دنا ؛  هتفرگ  ادخ  دوجو  لیلد  ار  نآرق  هک  دراد  دوجو  يریباعت  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تاملک  اصوصخم 

: تسا

(1)« اریثَک افالِتْخا  ِهیف  اوُدَجََول  ِهّللا  ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َنآاْرُْقلا َو  َنوُرَّبَدَتَی  الَفَا  »

یسانشادخ ( 144)

ص:144

 . ءاسن  / 82 - 1
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« . دنتفای یم  يرایسب  فالتخا  نآ  رد  اعطق  دوب ، ادخ  ریغ  بناج  زا  رگا  دنشیدنا ؟ یمن  نآرق  یناعم ]  ] رد ایآ  »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

«. ناتراگدرورپ تخانش  رب  دیریگ  لیلد  ار  نآرق   » (1) مُکِّبَر ؛  یلَع  ُهوُّلِدَتْسا  َو 

« . شناگدیرفآ رب  تسا  ادخ  تجح  ...نآرق   » (2) ِهِْقلَخ ؛  یلَع    ِ هّللا ُهَّجُح  ...ُنآرُْقلاَف 

هب ار  دوخ  دـنیبب ، ار  وا  هک  نآ  یب  شیوخ ، باتک  رد  ناحبـس  يادـخ  سپ  « ؛  ُهْوَأَر اُونوُکَی  ْنَأ  ِریَغ  ْنِم  ِِهباتِک  یف  مَُهل  ُهَناحبُـس  یّلَجَتَف 
«. تسا هدنایامن  ناگدنب )  ) ناشیا

ياه هبنج  ریاس  نآ و  رد  فالتخا  مدع  نآرق و  هدهاشم  اب  ناسنا  نیاربانب 

(145  ) هزجعم ناهرب  . 5

تمکح و نخس ، رگید  هب  .تسین  ادخ  بناج  زا  زج  باتک  نیا  هک  دبای  یمرد  زاجعا ،

ص:145

 . هبطخ 176 هغالبلا ، جهن  - 1
 . هبطخ 184 نامه ، - 2
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.درب یم  دنوادخ  هب  یپ  نآ ، هدهاشم  اب  ناسنا  هتفای ، یلجت  باتک  نیا  رد  ادخ  ریبدت 

: تسا رارق  نیدب  هک  دراد  ییاه  یگژیو  هزجعم 

.دنک هماقا  شیوخ  راتفگ  قدص  تابثا  يارب  ار  نآ  توبن  یعدم  . 1

اذغ هدـش  هدامآ  لثم  دـنیوگ ؛  یم  تمارک  اه  نآ  هب  تسین و  توبن  يوعد  اب  مزالم  دنزرـس ، هداعلا  قراخ  روما  یهلا  يایلوا  زا  رگا 
.میرم (1) ترضح  يارب 

.دشاب توبن  یعدم  هتساوخ  قباطم  دیاب  . 2

ُْسنِْالا َو ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق  : » دیامرف یم  نآرق  هک  نانچ  درادـن ؛  دوجو  نآ  ملعت  میلعت و  يارب  یهار  دـنناوتان و  نآ  ماجنا  زا  مدرم  . 3
نج سنا و  رگا  وگب : « ؛  (2)« اریهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َناک  َْول  ِهْلثِِمب َو  َنُوتْأَیال  ِناْرُْقلا  اَذه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَا  یلَع  ُّنِْجلا 

یسانشادخ ( 146)

ص:146

 . نارمع لآ   / 37 - 1
 . ءارسا  / 88 - 2
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« . دنشاب رگید ]  ] یخرب نابیتشپ  اه  نآ  زا  یخرب  دنچره  دروآ ؛  دنهاوخن  ار  نآ  دننام  دنروایب ، ار  نآرق  نیا  ریظن  ات  دنیآ  درگ 

، دهد ماجنا  هداعلا  قراخ  روما  یـسک  تسا  نکمم  .دـنک  توعد  هلباقم  هب  ار  نارگید  توبن ، یعدـم  ینعی  تسا ؛  يدـحت  هارمه  . 4
یف ُْمْتنُک  ْنِا  َو  : » دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  نآرق  .درواـیب  ار  وا  زا  رتهب  يرگید  تسا  نکمم  اریز  دـشاب ؛  هتـشادن  يدـحت  تأرج  یلو 
یم تسار  رگا  سپ  دیراد ، کش  میدرک ، لزان  دوخ  هدـنب  رب  هچ  نآ  رد  رگا  « ؛  (1)« ِِهْلثِم ْنِم  ٍهَروُِسب  اُوتْأَف  انِْدبَع  یلَع  اْنلََّزن  اّمِم  ٍْبیَر 

«. دیروایب نآ  دننام  يا  هروس  دییوگ 

(147  ) هزجعم ناهرب  . 5

تروص ود  هب  ناوت  یم  ار  هداعلا  قراخ  رما  .يداع  هن  دشاب ، هداعلا  قراخ  . 5

ص:147

 . هرقب  / 23 - 1
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هک نیا  ای  ضقانت  عافترا  ای  و  ضقانت ، عامتجا  لثم  تسا ، لقع  یفانم  هک  تسا  يروما  هداعلا ، قراـخ  زا  روظنم  یهاـگ  درک : ریوصت 
بـسح هب  ینعی  تسا ؛  يداع  دـعاوق  فلاخم  هک  تسا  يروما  هداـعلا ، قراـخ  رگید  ياـنعم  .دـنک  ادـیپ  ققحت  تلع  نودـب  یلولعم 

، يداع نیناوق  بسح  هب  سیقلب  تخت  يارجام  لثم  دزیخ ؛  یمنرب  نآ  اب  تفلاخم  هب  لقع  یلو  تسا ، لاحم  يداع ، لیاسو  دـعاوق و 
(1) .درادن یلقع  عانتما  یلو  دنک ، یط  ندز  مه  رب  مشچ  کیرد  ار  رود  هلصاف  دناوت  یمن  يدام  مسج 

اـیرد و هب  اـصع  ندز  نآ ، شـشخرد  ندروآ و  نوریب  ناـبیرگ  زا  تسد  اـهدژا ، هب  اـصع  لیدـبت  .تسین  یـصاخ  عون  هب  دودـحم  . 6
، نتخاس هدنرپ  لِگ  زا  ایرد ، بآ  نتفاکش 

یسانشادخ ( 148)

ص:148

40 ك.ر :  ) .درک رضاح  ندز ، مه  رب  مشچ  کی  رد  ار  نآ  مالسلا  هیلع  نامیلس  نایفارطا  زا  یکی  هک  سیقلب  تخت  يارجام  دننام  - 1
( . لمن / 
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.تسا (1) هزجعم  ناتسراک  زا  يا  همش  ...و  ناگدرم  ندرک  هدنز  نایانیبان و  يافش 

زاب هک  شیوخ  راتفگ  قدص  يارب  ار  نآرق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  ینعی  تسا ؛  اراد  ار  اه  یگژیو  نیا  همه  نآرق 
.دنا هدوب  ناوتان  نآ  لثم  ندروآ  زا  زین  نارگید  هدوب و  يدحت  هارمه  وا و  تساوخ  قباطم  تسا و  هدرک  هماقا  تسا ، نآرق  نامه 

مئازع خسف  ناهرب  . 6

: دـنا هدومرف  هدرب و  هرهب  زین  هار  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  تسا  مئازع  خـسف  ناـهرب  ادـخ ، دوـجو  تاـبثا  ياـه  هار  زا  یکی 
تالکشم و ییاشگزاب  اه و  میمصت  خسف  هب  ار  ادخ  نم  « ؛  (2) ِمَمِْهلا » ِضْقَن  و  ِدوُقُْعلا ، ِّلَح  و  ِِمئازَْعلا ، ِخْسَِفب  هَناْحبَس    َ هّللا ُْتفَرَع  »

(149  ) مئازع خسف  ناهرب  . 6

ص:149

 . ص 36 تایهلا ، رفعج ، یناحبس ، زا : هتفرگرب  - 1
 . ص 38 نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاتف  تمکح 250 ؛  هغالبلا ، جهن  - 2
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زیچ هـچ  هـب  : » دیـسرپ مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما  زا  يدرم  هـک  تـسا  هدـمآ  یتـیاور  رد  متخانـش .» اـه ، تـین  ندـش  هتــسکش 
يراک تین  دصق و  نوچ  متخانش : تین  ندش  هتسکش  مزع و  خسف  هب  ار  مراگدرورپ  نم  دومرف : ترـضح  یتخانـش ؛  ار  تراگدرورپ 

ریغ يربدم  هک  متـسناد  درک ، تفلاخم  نم  مزع  اب  اضق  مدرک ، نآ  مزع  نوچ  و  دش ، ادیپ  متین  میمـصت و  نم و  نیب  یعنام  مدرک و  ار 
: زیچ هس  : » دـنیامرف یم  ماـما  دراد ؟ دوجو  عناـص  تاـبثا  رب  یلیلد  هچ  دوش : یم  لاؤس  ماـما  زا  رگید  یتـیاور  رد   (1) « . تسه نـم  زا 

ناسنا هاگ   (2) تین .» ندش  هتسکش  و  اوق ، ناکرا و  فعض  لاح و  ینوگرگد 

یسانشادخ ( 150)

ص:150

 . ص 131 تاجردلارئاصب ، رصتخم  یلح ، همالع  ،ص33 ؛  لاصخلا ؛  ص288 دیحوتلا ، - 1
 . ح 29 ص 55 ، ج 3 ، راونالاراحب ، ص 28 ؛  ج 39 ، رابخالا ، عماج  دمحم ، نب  دمحم  يراوزبس ، - 2
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ذخآم عبانم و  تسرهف 

،ج 4 هیمالسالا بتکلاراد  تاراشتنا  ، يزاریش مراکم  یمظعلا  هّللا  هیآ  ، هنومنریسفت

یناهارف تاراشتنا  یسربط ،  هّللا  هیآ  موحرم  فیلأت   ، نایبلا عمجم 

ج 95 رقاب ، دمحم  یسلجم ، راونالا ، راحب 

نازیملاریسفت

يدعس لیمج  رکذ 

« هر  » ینیمخ ماما  هّللاءاقل 

مالسالا ضیف  هغالبلا ، جهن 

یفاکلا حیحص 

هیمالسا رشن  یسدق ، ثیدح  لهچ 

رشع هسمخ  تاجانم  نیکاّشلا ، تاجانم 

ص:151
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« هر  » یمق ثدحم  نانجلا ، حیتافم 

قحلا قاقحا  تاقحلم  زا  لقن  هب  نیسحلا ، تاعمل 

ینیکشم هّللا  هیآ  رینملا ، حابصم 

هیولع هفیحص 

يزیربت یکلم  داوج  ازریم  هّللا  هیآ  هّللاءاقل  هلاسر 

نایدرمز لیمک ، ياعد  حرش 

يزاریش مراکم  یمظعلا  هّللا  هیآ  نآرقلا ، لاثما 

ج 2 داشر ، ربکا  یلع  رظن  ریز  مالسلا ،  هیلع  یلع ، ماما  همانشناد 

ص:152

ترتع نآرق و  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comیسانشادخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 159 

http://www.ghaemiyeh.com


بلاطم تسرهف 

هحفص عوضوم 

5 میرک ••• نآرق  لک  ظفاح  رّسفم و  یلعزخ  هّللا  تیآ  ترضح  هیدییأت  نتم 

7 همدقم •••

9 یسانشادخ ••• يارب  نآرق  دومنهر 

10 اهتنا ••• یب  تردق 

11 شنیرفآ ••• ناهج  رد  رّکفت 

12 تسا ••• ّقح  یلاعت  يادخ 

14 تسادخ ••• تردق  هناشن  ناسنا  تقلخ 

15 دراد ••• اناوت  یقلاخ  زا  ناشن  تقلخ  تمظع 

ص:153
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بلاطم تسرهف 

هحفص عوضوم 

16 شنیرفآ ••• یئایوپ 

18 یسانشادخ ••• يوس  هب  نشور  یهار  تقلخ  ياه  یتفگش 

19 ناسنا ••• شنیرفآ  رد  هجوت  قیرط  زا  ادخ  تمظع  تخانش 

22 یهلا ••• برق  ماقم  هب  لوصو 

23 بان ••• ِدیحوت 

26 يولع ••• تفرعم 

29 یسدق ••• ثیدح  رد  یسانشادخ  راثآ 

ص:154
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بلاطم تسرهف 

هحفص عوضوم 

32 هّقح ••• ِفراعم 

33 دّهعتم ••• ِنامیپ 

35 مالسلا •••  هیلع  داجس  ماما  مالک  رد  یسانشادخ  ِریسم 

40 تفرعم ••• لامک 

42 تفرعم ••• میسرت 

44 یسانشادخ ••• هنیئآ 

45 اضر ••• ماقم 

47 تفرعم ••• ِراونا 

ص:155
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بلاطم تسرهف 

هحفص عوضوم 

48 ادخ ••• یگدنب  راهظا  نیرتهب 

50 سانشادخ ••• ناسنا  یگژیو 

53 تسا ••• يدیمون  سأی و  هیام  ادخریغ  هب  عوجر 

54 یلمع ••• ِتفرعم 

56 عوضخ ••• یگدنب و  ِماقم 

57 یگدنکفارس ••• تلاجخ و 

59 ناسنا ••• راختفا  ادخ  یگدنب 

62 دراد ••• قلاخ  تمظع  زا  ناشن  تقلخ  بئاجع 

ص:156
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بلاطم تسرهف 

هحفص عوضوم 

64 میکح ••• دنوادخ  هیحان  زا  يزور  قزر و  نیمأت 

65 رّدقم ••• ِقزر 

68 مالسلا •••  هیلع  نینمؤملاریما  ِّتیصو 

69 هنامیکح ••• ِحیاصن 

70 هیراع ••• تباث و  ِنامیا 

72 تیالو ••• ِتفرعم  ِبهاوم 

74 ینیسح ••• تفرعم 

75 قالطالا ••• یلع  ِمیکح 

ص:157
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بلاطم تسرهف 

هحفص عوضوم 

78 نیقیلا ••• ُملع 

80 یقیقح ••• ِتیاده 

83 یقیقح ••• ِدنمزاین  یقیقح و  ِزاین  یب 

85 دید •••؟  مشچ  اب  ار  ادخ  ناوت  یم  ایآ 

90 تساه ••• تمعن  رکش  یسانشادخ  هرمث 

99 تسا ••• یساپسان  رفک و  درواتسد  یتخبدب  رقف و 

102 تسا ••• یسانشادخ  هبیط  هرجش  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تیالو 

105 مالسلا •••  هیلع  یلع  مالک  رد  یسانشادخ 

ص:158
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بلاطم تسرهف 

هحفص عوضوم 

108 یلقع ••• طایتحا  ای  تیلوقعم  ناهرب  . 1

112 ترطف ••• ناهرب  . 2

126 مظن ••• ناهرب  . 3

140 یّلِع ••• ناهرب  . 4

143 هزجعم ••• ناهرب  . 5

149 مئازع ••• خسف  ناهرب  . 6

ص:159
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ص:160
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ص:161
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ص:162
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ص:163
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ص:164
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ص:165
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ص:166
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ص:167
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ص:168
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
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